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RESUMO
Este estudo trata-se de uma etnografia sobre o processo turístico da zona costeira do
município de São Miguel do Gostoso, cuja origem se deu a partir de uma vila de pescadores
artesanais localizada no litoral nordeste do Rio Grande do Norte. A partir do final dos anos de
1990, ocorreram as primeiras iniciativas que transformaram São Miguel do Gostoso em um
dos principais destinos turísticos do Estado. O município se promove dentro do cenário
turístico nacional e internacional através do turismo de sol e praia – cujo objeto de consumo é
a paisagem natural – e do turismo esportivo – cujo elemento explorado é a localização
geográfica “singular” (na curva do continente) do munícipio que proporciona ventos
considerados ideais para a prática do Kitesurf e Windsurf.
A partir deste contexto, esta etnografia teve como mote as mudanças sociais promovidas pelo
processo turístico na localidade aqui abordada, levando em consideração as percepções
produzidas pelos atores envolvidos nesta trama social.
Nesta pesquisa qualitativa, nos empenhamos no emprego metodológico de técnicas
etnográficas – pesquisa bibliográfica e de campo, observação participante, entrevistas abertas
e estruturadas registradas através de gravação e no caderno de campo e em registro
fotográfico. Também fizemos uso do instrumental teórico e metodológico inerentes à
ciberetnografia ao analisar os blogs e sites dos mediadores e das instituições ligados ao
turismo local.
Palavras-Chave: Etnografia, Turismo, Comunidade Pesqueira, Mudança Social, Litoral
Nordeste do RN.

ABSTRACT
This study it is an ethnography on the process of the tourist coast area of São Miguel do
Gostoso, whose origin is made from a village of traditional fishermen located on the northeast
coast of Rio Grande do Norte. From the late 90s, there were the first initiatives that
transformed São Miguel do Gostoso in one of the state's major tourist destinations. The
municipality is promoted within the national and international tourism scene through the sun
and beach tourism - whose object of consumption is the natural landscape - and sports tourism
- which exploited element is the "natural" geographic location (in the continent curve) of
municipality that provides winds considered ideal for the practice of “Kitesurfing “ and
Windsurfing.
From this context, this ethnography had as a theme the social changes promoted by the
tourism process in place here addressed, taking into account the perceptions produced by the
actors involved in this social net.
In this qualitative research, I endeavored to me in the methodological use of ethnographic
techniques - bibliographic and field research, participant observation, open and structured
interviews recorded by recording and field notes and photographic record. I also made use of
theoretical tools and methodology inherent in ciberetnografia when analyzing the blogs and
websites of intermediaries and institutions linked to local tourism.
Keywords: Ethnography, Tourism, Fishing Community, Social Change, Northeastern Coast
of RN.
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INTRODUÇÃO
O século XXI representa a consolidação do direito humano ao lazer (URRY, 1996;
SANTANA, 2009), o turismo, fenômeno social intimamente ligado a este, tornou-se objeto de
grande valoração social nas sociedades pós-modernas, ao mesmo tempo em que assumiu o
caráter de solução para os problemas das localidades receptoras, principalmente daquelas
situadas em países mais pobres ou de economia “emergente”.
O turismo merece da antropologia um olhar mais interessado, em primeiro lugar pela
importância dada à atividade em sua dimensão econômica, política e social no capitalismo
contemporâneo. Em segundo lugar, pela conexão com temas e questões que são usualmente
objetos de interesse da antropologia, como por exemplo, os efeitos da atividade sobre as
populações que habitam as áreas de interesse do turismo, tanto no segmento de sol e praia –
onde os principais afetados são as populações costeiras – quanto no segmento do ecoturismo e
do turismo cultural – onde os efeitos incidem a maioria das vezes sobre as populações
indígenas, quilombolas, camponesas e extrativistas.
Uma análise micrológica do turismo – como é comum nas pesquisas antropológicas
– é capaz de revelar relações interculturais e transformações que delas decorrem. A análise
possível a partir da antropologia, também contribui para a construção de uma visão mais
crítica e complexa sobre o sistema turístico, permitindo ir além dos dados frios e superficiais
com viés economicista que informa grande parte da literatura sobre o tema, e assim, revelar o
turismo enquanto um campo de relações objetivas (BOURDIEU, 1989).
Nesta perspectiva, nas páginas seguintes apresentamos uma investigação micrológica
e qualitativa do processo turístico em ocorrência na zona costeira do município de São Miguel
do Gostoso, localizado no litoral Nordeste do Rio Grande do Norte. Esta localidade teve
origem a partir de uma vila de pescadores cuja economia estava alicerçada na agricultura de
subsistência, na criação de animais e, principalmente, na pesca artesanal. A partir do final da
década de 1990, a localidade abriu-se para a expansão turística e imobiliária que já impactava
outras comunidades litorâneas do Estado e todo Brasil, e se consolidou como um dos
principais destinos turísticos do Rio Grande do Norte. Como consequência, tem atravessado
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um processo de turistificação1 que promove a reorganização socioespacial e mudanças nas
práticas cotidianas locais.
Na referida localidade, o projeto turístico está alicerçado no turismo esportivo e no
turismo de sol e praia, proporcionados pela sua localização geográfica que, em tese, lhe
garante dias ensolarados a maior parte do ano e regimes de ventos que propiciam a prática de
alguns esportes náuticos (Kitesurf2, Windsurf3 e Stand up paddle). O espaço privilegiado
pelas práticas turísticas locais é a zona urbana costeira4 do município, formada por sua sede e
as praias do Tourinhos e do Marco.
Nos últimos anos, por iniciativa da gestão municipal e de alguns mediadores do
turismo, também se erigiu o projeto de explorar o turismo histórico, o turismo cultural e o
ecoturismo. O primeiro apoia-se na tese de alguns historiadores que defendem a Praia do
Marco – na divisa entre São Miguel do Gostoso e Pedra Grande – como o primeiro ponto
visitado pelos portugueses na rota do descobrimento do Brasil. O segundo reivindica espaço
através do ressurgimento das danças folclóricas (Boi-de-reis, Capelinha e Pastoril), das
festividades tradicionais (Carnaval, dia de São Pedro e dia de São Miguel Arcanjo), do
artesanato e dos museus (privados) que evocam a tradição pesqueira local. O terceiro
alimenta-se de um viés ambientalista e preconiza a exploração turística através de práticas
sustentáveis ecologicamente das paisagens naturais locais.
Longe de superestimar o turismo como único fenômeno capaz de engendrar
mudanças sociais, nesta etnografia adotamos uma perspectiva diacrônica com o intuito de
descrever do passado – até onde a memória coletiva foi capaz de rememorar – ao presente
etnográfico – período de tempo em que a pesquisa de campo foi executada –, apresentando
outros fatores promotores de mudanças no curso da história local. Embora, tenhamos
investido em uma análise micrológica de um fenômeno de dimensões macro, não perdemos
de vista o caráter processual deste, com isto, evitamos cair na armadilha na qual muitos

1

A literatura sobre o turismo define turistificação como o processo de implantação da infraestrutura turística em
lugares com potencial turístico, ou seja, é a apropriação deste espaço, bem como a sua transformação, para
atender aos interesses de pessoas de outras localidades que praticam o turismo.
2
Desporto aquático que utiliza uma pipa e uma prancha com uma estrutura de suporte para os pés. Com a pipa
presa à cintura, coloca-se em cima da prancha e, sobre a água, sendo impulsionada pelo vento que atinge pipa.
3
Também conhecido como prancha à vela, é praticado com uma prancha idêntica à prancha de surf e com uma
vela entre 2 e 5 metros de altura, plana-se sobre a água utilizando a força do vento.
4
Segundo o Plano Diretor de São Miguel do Gostoso criado e aprovado em 2008, ficou estabelecido que a sua
zona urbana costeira é a região que agrupa a sede do município e as praias do Tourinhos e do Marco.
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pesquisadores do turismo caem – o de confundir mudanças decorrentes de outros fenômenos
com os engendrados exclusivamente pelas práticas turísticas.
Através da pesquisa etnográfica fomos capazes de perceber os efeitos relacionados à
prática turística em São Miguel do Gostoso: A urbanização do núcleo pesqueiro –
promovendo um reordenamento da configuração socioespacial; O engajamento dos moradores
em trabalhos ligados ao mercado turístico; O solapamento da economia tradicional (pesca
artesanal e agricultura); A elevação do custo de vida local; e a apropriação nativa das práticas
turísticas como artificio para retomar e valorizar algumas práticas sociais.
Em resumo, foi nosso objetivo nesta pesquisa, descrever e analisar as mudanças
sociais engendradas pelo turismo na referida localidade, buscando suas raízes históricas e
situando-o no contexto global. Também tivemos o intuito de descrever sobre como os atores
envolvidos nesta trama percebem e dão significado ao fluxo dos acontecimentos.
De antemão informamos, que o recorte geográfico definido para esta pesquisa, foi o
“Gostoso turístico” – área que corresponde à zona urbana costeira do município, onde toda a
infraestrutura voltada para o turismo pode ser percebida. A zona rural de São Miguel do
Gostoso, formada por 26 comunidades e assentamentos5, não foi objeto de investigação
sistemática, pois não está atrelada (até o presente etnográfico) ao projeto turístico do
município.
“GOSTOSO TURÍSTICO”: UMA DESCRIÇÃO PRELIMINAR
O município de São Miguel do Gostoso situa-se a102 km de Natal capital do Rio
Grande do Norte, está localizado no litoral nordeste deste, no chamado Polo Costa das Dunas,
sob as coordenadas: latitude 5º 07’ 29” sul e longitude 35º 38’ 21” oeste. Possui a área de
342,45 km², limitando-se ao norte com o oceano Atlântico, ao sul com Touros, ao leste com
oceano Atlântico e Touros e ao oeste com Pedra grande e Parazinho (IDEMA, 2008).

5

Tourinhos, Praia do Marco, Tabua, Reduto, Morros dos Martins, Morros dos Paulos, Baixio, Umburana, Frejó,
Baixinha dos França, Baixinha dos Vieiras, Cruzamento, Janjão, Novo horizonte, Arizona, Paraíso, Mundo
Novo, Fazendinha, Angico de Fora, Angico Velho, Praia do Marco, Santa Fé, Ouro Branco, Nova esperança e
Canto da Ilha de cima I e II.
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Mapa 1: Município de São Miguel do Gostoso. Fonte: IBGE, 2013.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do
citado município é de aproximadamente 8.810, sendo 4.628 homens e 4.171 mulheres. Cerca
de 3.679 pessoas vivem no perímetro urbano – espaço que informa a zona turística do
município – e 5.131 na zona rural.
Predomina no território a vegetação de campos de várzea 6 e formações de praias e
dunas 7. O solo apresenta fertilidade natural baixa, textura arenosa e excessivamente drenada.

6

Vegetação que ocorre nas várzeas úmidas e periferias de cursos d’água. Constitui-se, principalmente, por
espécies herbáceas da família das gramíneas e ciperáceas. Entre outras espécies destacam-se o Junco, Baronesa e
Periperi.
7
Vegetação nativa fixadora de areia. As dunas são estabilizadas ou fixas quando coberta por vegetação natural e
denominada Reserva Ecológica.
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O seu usofruto se orienta para culturas de subsistência, agave e coco. Com orientações para
adubações parceladas e irrigações no período seco (IDEMA, 2008).
A Planície Costeira é formada por praias que fazem limite com o mar e com
tabuleiros costeiros 8. Esses terrenos planos são alterados em suas formas pela presença de
dunas. O território do município encontra-se totalmente inserido na faixa litorânea norte,
possuindo 04 lagoas: do Canto, da Ilha, da Tábua e do Reduto (IDEMA, 2008).
A emancipação política de São Miguel do Gostoso ocorreu em 1993 quando se
desmembrou da cidade de Touros. Na nova configuração espacial do município foram
incluídas, entre comunidades e assentamentos rurais, 26 novas localidades. Talvez resida
neste fato a dificuldade da maioria dos interlocutores desta pesquisa em imaginar São Miguel
do Gostoso de uma maneira a integrar as localidades incorporadas após a sua transformação
em município. A maioria dos moradores da sede – núcleo de povoamento onde teve origem a
localidade – quando se referem a São Miguel do Gostoso, espacialmente, fazem referencia ao
que hoje corresponde à sua zona urbana costeira. Nossa unidade de análise foi justamente esta
região, por ser ela o espaço pretendido pelo turismo e onde ele se faz notar.

Mapa 2: Zona Urbana Costeira de São Miguel do Gostoso. Fonte: Ortofotocartas do PRODETUR/IDEMA,
2006.
8

São relevos planos de baixa altitude, também denominados de planaltos rebaixados, formados basicamente por
argilas (barro), localizam-se próximo ao litoral. (IDEMA, 2008).
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Na estrada que leva ao município de São Miguel do Gostoso já é perceptível o
contraste com São José e Monte Alegre, distritos vizinhos. Um pouco antes do pórtico da
cidade, já é possível ver dos dois lados da estrada, terrenos cercados com placas de “for sale”,
condomínios em construção9 e casas de aluguel por temporada.
O pórtico de São Miguel do Gostoso saúda os visitantes, e sua estrutura faz menção
às velas de uma jangada, reforçando a imagem de um reduto de pescadores. Dele em diante,
estar-se-á em “Gostoso”: o “local de belas praias”, de “povo hospitaleiro”, e a nova “Meca” 10
do Kitesurf e Windsurf.
A Avenida dos Arrecifes informa a principal via de circulação do município e
também possibilita o acesso às principais praias do centro de São Miguel do Gostoso (Ponta
do Santo Cristo, Praia do Cardeiro, Praia da Xêpa e Praia do Maceió) e às praias do Tourinhos
e do Marco, também localizadas na zona urbana costeira e que fazem parte do roteiro turístico
local. Nesta avenida e nas ruas vicinais ligadas a ela, encontra-se toda a infraestrutura voltada
ao turismo. É uma avenida pavimentada, larga e limpa, ladeada por estabelecimentos
comerciais, tais como: supermercados, lojas de materiais de construção, bares, restaurantes,
sorveterias, lojas de conveniência, lojas de artesanatos, lojas de confecções, agências de
turismo, agências de passeios, locadoras de automóveis, pousadas e etc.
A avenida principal é também importante para entender o reordenamento dos
espaços – dela em direção ao norte existe toda a infraestrutura voltada para o turismo; dela em
direção ao sul encontram-se algumas pousadas e moradias das “pessoas de fora”

11

que não

conseguiram adquirir, pelos altos valores, terrenos mais próximos ao mar. Também as
residências de muitos nativos12, os que lá já viviam e os que venderam seus terrenos próximos
às praias, e que mediante o retorno financeiro obtido, construíram suas novas casas –
semelhantes às casas das “pessoas de fora” – nesta periferia que surge com o turismo. Nestas
ruas paralelas ao sul da avenida principal pode ser encontrada a “mata de tabuleiro”, o local
de antigos roçados.
9

Atualmente São Miguel do Gostoso possui dois condomínios: “Shambala” (em fase de construção) e
“Condomínio Ponta dos Ventos”, localizado na Ponta do Santo Cristo.
10
Em alusão a Meca, cidade considerada sagrada pelos mulçumanos e que todos os anos recebem milhares de
fiéis, o site UOL em entrevista publicada em 11/01/2011, denominou São Miguel do Gostoso como a “nova
Meca dos Kitesurfistas no Nordeste”: http://viagem.uol.com.br/ultnot/2011/01/11/sao-miguel-do-gostoso-e-anova-meca-dos-kitesurfistas-no-nordeste.jhtm. Acessado em 22 de Agosto de 2012 às 14 horas.
11
Maneira pela qual os nativos se referem aos moradores que não são naturais de São Miguel do Gostoso.
12
Esta categoria é usada pelos próprios moradores de São Miguel do Gostoso, como referência àqueles que
nasceram na localidade.
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Figura 1: Final de tarde na Avenida dos Arrecifes. Acervo: Heldene Santos, 2010.

Figura 2: Fotografia aérea do centro de São Miguel do Gostoso. A primeira rua paralela à orla é a Avenida dos
Arrecifes. Acervo: Canindé Soares, 2012.
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Figura 3: A partir do mirante da pousada "Casa de Taipa", esta fotografia mostra casas e pousadas construídas
sobre a "mata de tabuleiro". Acervo do autor: Paulo Filho, 01/2014.

No centro do munícipio encontram-se 61 propriedades destinadas a fins comerciais13,
algumas enormes e de arquitetura moderna, mas que trazem aspectos que remetem às antigas
habitações de pescadores – telhados de palha de coqueiro, paredes feitas com pedras retiradas
das formações rochosas das praias e decoração rústica. Há também aquelas de arquitetura
mais modesta, principalmente as localizadas próximo à praia do Maceió, reconhecidamente da
população nativa, em sua maioria, das famílias de pescadores artesanais.
São 42 empreendimentos com finalidade turística14 nesta região, sendo: 26 pousadas,
10 bares e restaurantes, 03 agências de turismo e 03 lojas de artesanato. A ampla maioria
desses empreendimentos está sob a administração de empresários oriundos de outras
localidades, principalmente de São Paulo, a maioria deles ex-turistas (atualmente moradores)
que encontraram em São Miguel do Gostoso o cenário favorável para o investimento
financeiro e a oportunidade para o abandono de seus antigos trabalhos e estilos de vida em
seus locais de origem.
Como dito antes, em São Miguel do Gostoso são explorados dois tipos de turismo: o
turismo esportivo, impulsionado pela prática do Windsurf, Kitesurf e Stand up paddle; e o
turismo de sol e praia. Os espaços também estão demarcados a depender destas modalidades.
Embora não seja uma regra que se cumpra a risca, os turistas que visitam o município com a
finalidade de praticar os esportes náuticos, geralmente se hospedam próximo à Ponta do Santo

13
14

Informações fornecidas pela Secretaria de Turismo de São Miguel do Gostoso em 2013.
Informações fornecidas pela Secretaria de Turismo de São Miguel do Gostoso em 2013.
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Cristo e a Praia do Cardeiro por serem estes espaços (devido a sua localização geográfica)
propícios para estas modalidades de esporte. Já nas praias da Xêpa, Maceió, Tourinho e do
Marco é mais frequente a presença de turistas que buscam a tranquilidade e apreciam a
paisagem natural. Esta ultima também costuma receber turistas interessados pela história
acerca do marco de posse português de 1501 (ou 1500) que lá se encontra.
A região em torno da Praia do Maceió é um tradicional centro pesqueiro, onde
muitos alegam ter sido o núcleo de povoamento que dera origem à São Miguel do Gostoso.
Ali apesar das mudanças ocorridas nos últimos anos, traços culturais de um reduto de
pescadores se fazem notar no conjunto arquitetônico das casas e nos hábitos dos seus
moradores: o conserto da rede de pesca e de outros materiais na porta de casa; a reunião das
famílias nas calçadas no final da tarde; a reunião dos mais velhos para um jogo de cartas ou
dominó. Na Praia do Maceió, encontra-se o “Porto Trapiá”, espaço de ancoragem dos barcos e
jangadas, dos “ranchos”

15

de pesca, do futebol no fim da tarde e dos festejos noite à dentro

(durante o carnaval e na festa de São Pedro) que geram conflitos entre os nativos e os turistas
que se instalam nas pousadas desta região em busca da tranquilidade vendida por elas em seus
sites e blogs.

Figura 4: Praia do Maceió. Fonte: Programa Estadual de Monitoramento e Fiscalização Aéreo - IDEMA,
07/2006.
15

Importante espaço de sociabilidade dos pescadores. Também é o espaço onde guardam seus materiais de
trabalho e fazem a manutenção destes.
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O turismo na localidade também se divide em fluxos temporais, durante a alta
16

estação é possível detectar maior presença de turistas estrangeiros que vão à São Miguel do
Gostoso para a prática do Kitesurf e do Windsurf, pois é nesta estação do ano que ocorrem os
melhores ventos para estas modalidades de esportes. No período que, nacionalmente,
compreende as férias “do meio do ano” 17, predominam os turistas brasileiros, principalmente
os Paulistas, Mineiros, Mato-grossenses e os oriundos da região sul do Brasil.
Durante a alta estação as rotinas diárias do local sofrem alterações. Os turistas e os
moradores se diferenciam, entre outras coisas, na forma como lidam com o tempo. Em geral
os moradores acordam cedo, principalmente aqueles que vivem da pesca, às 6 horas da manhã
já é possível percebê-los se organizando para suas rotinas de trabalho. Os pescadores reúnem
seus materiais e se deslocam para a praia do Maceió, onde a partir das 7 horas tomam suas
embarcações e se lançam em mais uma jornada. Comerciantes e funcionários públicos iniciam
suas rotinas de trabalho às 8 horas da manhã. As crianças vão à escola e as mulheres seguem
para o local de trabalho (quando trabalham fora). Boa parte da mão-de-obra ligada ao
mercado turístico é formada por mulheres e jovens, ocupando funções como: camareiras,
cozinheiras, faxineiras, recepcionistas e em cargos administrativos. Para aqueles que
trabalham com o turismo, a rotina de trabalho costuma iniciar cedo, pois geralmente os
turistas tomam o café da manhã e começam a se deslocar para as praias ou transitar pela
cidade a partir das 9 horas da manhã, desta forma, é preciso que tudo já esteja preparado. O
almoço geralmente é servido a partir das 11 horas da manhã, após isso, os moradores locais se
recolhem em suas casas para um descanso que durará até às 15 horas. Nesta faixa de tempo,
com a maioria dos estabelecimentos comerciais com as portas fechadas e a circulação de
pessoas no centro da cidade reduzido, nas praias, notadamente a Ponta do Santo Cristo e a
Praia do Cardeiro, é o horário de maior fluxo de pessoas (turistas principalmente) nos bares e
restaurantes à beira-mar ou no mar onde se pode ver à distância as pipas do Kitesurf colorindo
o céu e os instrutores do esporte esbravejando em outras línguas com os seus alunos. Na Praia
do Maceió, a partir das 14 horas é possível ver algumas embarcações retornando do mar e
outras partindo. Mas o fluxo de pessoas nas praias vai diminuindo com o pôr do sol. À noite,
enquanto os moradores se recolhem em suas casas por voltas das 22 horas, os turistas saem

16

Compreende o período que começa no mês de Novembro e termina no mês de Fevereiro, também corresponde
a estação do verão.
17
Período que compreende os meses de Junho e Julho.
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em busca dos atrativos noturnos da cidade – as festas no clube local ou nos bares e
restaurantes da Avenida dos Arrecifes.

Figura 5: Ponta do Santo Cristo, por volta das 11 horas da manhã, horário de intenso fluxo de banhistas e de
praticantes do Kitesurf e Windsurf. Acervo do autor: Paulo Filho, 01/2014.

Nos meses que intercalam os períodos de maior fluxo turístico, São Miguel do
Gostoso passa a operar em um ritmo mais calmo, tornando-se preponderante a rotina dos
moradores. Em contrapartida, são também períodos de preparação. Os interessados em
assumir algum cargo ligado aos serviços turísticos na alta estação, provavelmente, estarão
participando de cursos voltados para esta natureza. Os administradores e outros mediadores
estarão reparando os seus estabelecimentos comerciais e/ou criando outros. São períodos de
construção e reconstrução tanto para o segmento privado como para o segmento público,
ficando este último com a responsabilidade de promover ações que possibilitem que a
infraestrutura turística possa se expandir.
Os moradores nativos que mantiveram suas residências dentro desta zona turística,
abriram estabelecimentos comerciais (bares, lanchonetes, restaurantes, flats e lojas de
artesanato). Um destes é o “Tico”, pescador e dono do “Bar do Tico” localizado na Praia do
Cardeiro. Este estabelecimento é bastante conhecido por oferecer pratos típicos da região,
como por exemplo: o cozido de peixe acompanhado com pirão. A fama do “Bar do Tico”
deve-se em grande parte ao carisma de seu dono e à oferta de alimentos frescos. Por ser
também pescador, é comum ao cliente do bar, ver “Tico” voltando do mar com o peixe e
28

outros frutos do mar e prepará-los no espaço ao lado do bar sob a vista de todos que estão ali
presentes.

Figura 6: Bar do "Tico", Praia do Cardeiro. Acervo do autor: Paulo Filho, 02/2011.

Para finalizar, segundo a secretaria de turismo de São Miguel do Gostoso, o roteiro
turístico da cidade é formado pelas praias da zona urbana costeira: Ponta do Santo Cristo,
Cardeiro, Xêpa, Macéio, Tourinhos, Praia do Marco; a Pedra da Baleia; a Lagoa da Tábua; A
praça Cruzeiro dos Anjos; e a Igreja de São Miguel Arcanjo.
OS VENTOS QUE NOS LEVARAM A GOSTOSO
Em julho de 2009 ingressamos como voluntário no Núcleo de Antropologia Visual
(NAVIS), no grupo de estudos coordenado pela professora Francisca Miller18. Nesta época, a
professora/pesquisadora estava coordenando um projeto de pesquisa19 sobre algumas
comunidades pesqueiras do Rio Grande do Norte. Orientados por ela, redigimos um plano de
trabalho dentro do projeto da mesma, tendo por objetivo a compreensão dos efeitos do
turismo sobre a pesca artesanal em São Miguel do Gostoso.
Em julho de 2010 o projeto da Francisca foi renovado pela instituição financiadora, e
nessa ocasião, foi também aprovado o plano de trabalho que havíamos redigido sob a
18

Pós Doutorado no ICS da Universidade de Lisboa, professora do Departamento de Antropologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), coordenadora do Grupo de Pesquisa: Etnologia,
Tradição, Ambiente e Pesca Artesanal (ETAPA) do qual também faço parte como colaborador. Atualmente
continua pesquisando sobre comunidades de pesca artesanal no Rio Grande do Norte.
19
O projeto de pesquisa “Estudos etnográficos de algumas comunidades pesqueiras do Rio Grande do Norte e
vizinhanças”, é financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPQ), tendo inicio em 2008.
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orientação dela, e assim nos tornamos bolsista de iniciação científica. Em 2010 fizemos nossa
primeira visita à São Miguel do Gostoso juntamente com a professora e a equipe da qual
passamos a fazer parte, e evidentemente, as práticas turísticas locais chamaram-nos muito a
atenção. O que antes era uma hipótese, visto que nunca antes havíamos estado no município
até aquele ano, tornou-se uma evidência a ser perseguida. Estamos nela desde então.
No ano de 2011, o plano de trabalho de Iniciação Científica havia rendido bons
relatórios que, unidos à aplicação de surveys no final do último semestre daquele ano, deu
forma a nossa monografia e ao projeto de dissertação de mestrado. Por este motivo, serão
encontradas nesta dissertação algumas entrevistas, fotos e anotações coletados neste período;
alguns obtidos por nós, outros obtidos pelos outros membros do grupo de estudos coordenado
por Francisca Miller e que receberá a indicação de Relatório de Pesquisa.
Após aprovação na seleção do mestrado em Antropologia Social do Programa de Pós
Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), retornamos à São Miguel do Gostoso em fevereiro de 2013 para iniciarmos o
trabalho de campo efetivamente. No total foram 100 dias, não consecutivos, dedicados à
pesquisa empírica: 15 dias no mês de Fevereiro; 30 dias no mês de Março; 08 dias no mês de
Abril; 15 dias no mês de Junho; 15 dias no mês de Setembro; 15 dias no mês de Novembro;
finalizando em Janeiro de 2014 com 20 dias. Em campo, dedicávamos em média 8 (oito)
horas ao trabalho de observação, participação e entrevistas que, somado ao número de dias,
chega-se ao resultado final de 800 horas de trabalho de campo. Na ocasião alugamos um flat
nas proximidades da praia do Maceió, onde os valores dos imóveis e estadias são bem mais
baratos quando comparados aos localizados próximos à entrada da cidade.
No mês de Janeiro optamos por ir à São Miguel do Gostoso e regressarmos para
Natal no mesmo dia, pelo fato de não encontrarmos disponível o flat que geralmente
alugávamos e por terem elevado exorbitantemente os seus valores aqueles que ainda se
encontravam disponíveis. Assim, tomávamos o primeiro ônibus que sai de Natal em direção à
São Miguel do Gostoso, chegando ao local por volta das 8 horas da manhã, e regressávamos
à Natal por volta das 16:30 horas no transporte disponibilizado pela prefeitura de São Miguel
do Gostoso para transportar os moradores que estudavam na capital no turno da noite.
Apesar de já conhecermos e circularmos pela localidade, até mesmo como
pesquisador, desde 2010, e termos sido apresentado por Francisca a importantes lideranças
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locais, no regresso à São Miguel do Gostoso fomos algumas vezes confundido como um
turista. Mais tarde viríamos a descobrir que a confusão em boa parte devia-se ao fato de nos
vestirmos de uma maneira entendida como inadequada para os ambientes em que
circulávamos. Quase sempre vestindo camisa de mangas curtas, calça e tênis, com a mochila
nas costas e a câmera fotográfica na mão, circulando em ambientes nos quais a maioria das
pessoas usavam roupas de banho (na praia) ou bermuda, camisa regata e chinelos (nas ruas).
Não era de estranhar o quão “alienígena” parecíamos ser.
Confundir-nos com turista nos levou a situações engraçadas, como por exemplo,
sermos alvo de disputa entre moto-taxistas, sermos atendidos em língua Inglesa em um
restaurante, e ainda, chamar a atenção de algumas moças em uma ida à farmácia. Sobre este
ultimo caso, chamou-nos atenção não o fato de atrair os interesses daquelas garotas, mas sim
o fato de atraí-las mediante a crença destas de que seríamos“gringos”. Ficamos, a partir deste
acontecimento, muito interessados em entender o que toda aquela cena significava. Que
relações estão sendo travadas entre “gringos” e as mulheres nativas? O que provocara a
aparente frustração nas garotas pelo fato de não sermos um? Estas questões são algumas entre
outras que tentamos analisar nesta dissertação (ver capítulo 4).
Outras vezes nos confundiram como professores. Confessamos que após as inúmeras
dificuldades encontradas ao explicar o que seria antropologia, aceitamos o título que nos
deram, que ao ser acompanhado pela informação de que pertencíamos à UFRN nos
garantiram maior acesso a certas informações e melhor circulação entre alguns grupos e
ambientes. Esta confusão nos levou a acreditar que se as pessoas não conhecem o que você
faz e o que a tua ocupação representa, elas não se sentem a vontade para tratar certos assuntos
com você, ou pior, podem não querer até mesmo conversar contigo. Assim, adotamos como
estratégia procurarmos algumas pessoas sempre por indicações de outras (técnica bola de
neve) e ao nos apresentarmos a elas, informa-lhes em termos básicos sobre do que se tratava a
nossa pesquisa e a instituição à qual ela está ligada. Mais importante do que dizer o que
éramos, era deixar claro o que fazíamos e sobre a importância dos relatos daquelas pessoas
para os nossos propósitos. A seguir segue um trecho do nosso diário de campo que evidencia
uma destas situações:
Por volta das 20 horas, após termos nos recolhido no flat em que estávamos para o
descanso depois de mais um dia de trabalho em São Miguel do Gostoso, da
varanda observávamos a Avenida dos Arrecifes e em baixo, na calçada da casa ao
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lado (nesta casa moram alguns pescadores, pois sempre os vemos pela manhã
quando saem para a praia e à tarde quando se reúnem para reparar as redes de
pesca), vemos uma reunião de homens conversando e bebendo. Um deles é o
Wilde, o pedreiro que algumas horas antes viera nos pedir desculpas pelo
incômodo causado com a reforma que ele estava realizando no flat logo abaixo do
nosso, e a quem nos havia apresentado suscintamente; inclusive sobre o que nos
levava à São Miguel do Gostoso. Ao nos perceber observando-os, Wilde nos
convidou para nos reunirmos com eles. Descemos e ao chegarmos entre eles, ele
nos apresenta ao dono do flat que alugamos há alguns meses, mas que não
conhecíamos pessoalmente. Antes de nos apresentarmos, Wilde o faz por nos,
informando ao seu patrão que éramos biólogo (ele deve ter resumido tudo que
falamos a ele à pesca/pescadores). Antes que o corrigíssemos, o seu ajudante o
fez: “não é isso, é alguma coisa com ‘ólogo’, mas não é biólogo, não”. Antes que
tentássemos novamente, Wilde emendou conclusivamente: “Não lembro, só sei
que passam o dia tirando foto e conversando com o povo”. Em seguida, um dos
homens ali presentes e que escutava toda a conversa finalizou: “Oh emprego bom,
não tem um desse pra mim não?” e toda aquela situação reverberou em risos de
todos que estavam presentes. (Diário de Campo, 20/09/13)
No primeiro capítulo deste estudo tratamos mais detalhadamente sobre as escolhas
metodológicas feitas. Também apresentamos os interlocutores desta pesquisa, qualificando as
fontes utilizadas para a construção deste estudo.
APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS
No primeiro capítulo (Turismo: Origens, conceitos, campo e métodos) tratamos
sobre a origem das práticas turísticas e sobre as transformações que sofrera ao longo do tempo
até chegar, em linhas gerais, ao formato atual. Também neste capítulo, discutimos sobre o
momento em que o turismo tornou-se um campo de estudo na antropologia, e como ele foi
tratado por diferentes autores desde os primeiros trabalhos. Por ultimo, apresentamos a
metodologia e as técnicas de pesquisa utilizadas nesta etnografia.
No segundo capítulo (A terra, o mar e os homens) começamos por apresentar a
formação histórica de São Miguel do Gostoso, desde a instalação do marco de posse
português na atual Praia do Marco em 1500 (ou 1501), passando pela fundação do vilarejo em
1884, concluindo com a sua emancipação política e consequente transformação em município
em 1993. Também realizamos uma morfologia social da localidade nos dias atuais: suas
principais instituições e economias, dando maior relevância à atividade pesqueira por sua
importância histórica e cultural percebida ainda no contexto presente.
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Já no terceiro capítulo (Turismo, Globalização, Consumo e Cultura), a nível teórico e
etnográfico, buscamos desvelar sobre o debate sobre as interelações desses conceitos, tarefa
imprescindível para o melhor entendimento deste processo etnográfico.
Por fim, no quarto capítulo (“Aqui se faz Gostoso”: a construção social de um
espaço turístico) encontrar-se-á o sumo do processo etnográfico. Nele apresentamos o
processo de turistificação em São Miguel do Gostoso: do seu histórico, espaços, práticas e
mediadores. Assume posição de destaque neste capítulo, as mudanças sociais engendradas
pela adoção de práticas turísticas e a percepção formada pelos seus moradores sobre este
processo.
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CAPÍTULO I
TURISMO: ORIGENS, CONCEITOS, CAMPO E METÓDOS

O turismo é, como a mágica, uma arte nas encenações; e a cultura, como significação de utensílios,
características, normas e valores, o auge da magia. Nos três casos (mágica, turismo e cultura), os
participantes do ato são cúmplices, criam o que querem ver e alteram o que é visto com sua criativa
presença. Constroem-no e reconstroem-no a partir de suas múltiplas e socio-culturalmente filtradas
interpretações, de forma que o “autêntico” é resultado de uma interação múltipla, variada e complexa do
conjunto de elementos que constituíram a enculturação e a própria experiência, mantendo poucas
conexões com o “real”, se é que devemos aludir a tal conceito. (SANTANA; 2009, pg. 15)
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1.1.

DAS VIAGENS AO TURISMO DE MASSA
Buscar as origens de qualquer prática ou fenômeno social requer bastante cuidado,

mas é algo imprescindível quando se deseja analisar os processos e transformações ao longo
do tempo. Ao tratar do turismo, o cuidado é para que tal prática coletiva de consumo de bens
e serviços, não seja confundida com os vários deslocamentos humanos presentes em todas as
fases da história humana.
Um antecedente imprescindível para compreender o turismo na modernidade são as
viagens, presentes na história desde a Antiguidade Clássica, quando a Grécia e Roma
promoviam e organizavam viagens e desenvolveram rotas e meios de transportes para tal;
também na Idade Média, quando a Igreja católica motivava o deslocamento de seus fiéis para
os locais sagrados como forma de remissão dos pecados; e ainda, na Idade Moderna quando
surgiu o Grand tour (GRABURN, 1989; KRIPPENDORF, 1989: URRY, 1996).
O Grand Tour teve inicio no século XVIII na Inglaterra durante o reinado de
Elisabete I, consistia em um projeto para completar a educação de jovens ingleses através da
viagem com fins culturais a outros países da Europa. O Grand Tour foi também uma das
formas de competição e distinção social através do consumo pela aristocracia, o que liga
diretamente as viagens com ascensão das sociedades de consumo (ver capítulo 3).
Após as revoluções dos meios de produção e dos hábitos de consumo, o século XIX
foi marcado pelo o acesso da classe burguesa às viagens com fins culturais:
O desenvolvimento acelerado do turismo começou somente a partir dos anos 1870,
em toda a Europa e América do Norte. Para tal, foi necessária a constituição de uma
clientela capaz de dispor de economias e excedentes para se dedicar ao lazer. O
enriquecimento da burguesia alemã, inglesa e francesa, e, posteriormente,
estadunidense, foi um fato concomitante ao processo de industrialização dessas
sociedades, passando estes burgueses-negociantes a se unir à aristocracia que já
visitava o mundo. (SANTANA, 2009, pg.28)

Neste mesmo século, a ideia de deslocamento alimentada por uma concepção
romântica da história é substituída por uma concepção mercantil das viagens, isto representou,
a transição da era das viagens para a era do turismo, Segundo Santana (2009):
O turismo, tal qual o entendemos hoje, origina-se pela curiosidade, pelo esnobismo,
pela enfermidade e pela busca de climas diferentes (nem sempre melhores), mas
consegue estabelecer-se quando alguns empreendedores começam a cobrar um
serviço que não apenas facilita o deslocamento, como também o ameniza com
atividades específicas. (pg. 27)
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Neste sentido, foi a Thomas Cook and Son, a agência de viagens organizadas de
Thomas Cook, o marco inicial das viagens turísticas no ano de 1841 na Inglaterra
(SANTANA, 2009).
Até as primeiras décadas do século XX viajar com finalidade de lazer ou ócio era
privilégio das classes mais abastadas. Somente a partir dos anos 1930, através das lutas
sindicais, que a classe trabalhadora dos países industrializados conquistou o direito às férias
remuneradas, e, em consequência, o acesso às viagens de lazer. Outro fator importante que
possibilitou o acesso da classe trabalhadora às viagens de lazer foi a crença de que tais
viagens reestabeleciam a força de trabalho, logo, a concessão pelas classes mais elevadas
deste “direito” para sua mão-de-obra seria um empreendimento necessário para manter
elevados os níveis de produção. (BURNS, 2002; DUMAZEDIER, 2012; SANTANA, 2009;
TRINDADE, 2009; URRY, 1996)
Segundo Santana (2009), nos cinco anos após a segunda grande guerra houve um
aumento significativo no interesse por viagens turísticas, período que marca o início do
turismo de massa:
Com o advento do turismo de massa, por volta de cinco anos depois da Segunda
Guerra Mundial, e como um dos resultados da explosão econômica da Europa e dos
Estados Unidos (FERNÁNDEZ FÚSTER, 1985), praticamente todas as classes
sociais passaram a praticar o turismo. Este era visto como mais um dos bens
possíveis de adquirir, transformando-se em um fato significativo na vida da
população contemporânea MATHIESON & WALL, 1986; NASH, 1987),
principalmente daqueles que desempenhavam atividades em concentrações urbanas
de países industrializados. A dita tendência foi rapidamente absorvida pelo sistema
capitalista e entrou na fase da que, contraditoriamente, se denominou “indústria de
serviços”, passando a ser controlada por agências e operadoras turísticas
(atacadistas) que administravam e manipulavam a oferta e a demanda turística. (pg.
30-31)

Pelo exposto, conclui-se que o turismo é um construto da modernidade e se tornou
possível graças às mudanças econômicas e sociais na Europa e América do Norte. É uma das
formas de expansão do capitalismo que busca novas formas de consumo através da
transformação de paisagens e experiências em mercadorias (FONTELES, 2004, pg. 86).
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1.2. O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL
No inicio do século XX foram tomadas as primeiras iniciativas na exploração do
turismo no Brasil. Na década de 1920 surgiram chácaras ao redor dos grandes centros urbanos
e no litoral, destinadas ao lazer das famílias ricas. Em 1922 foi construído no Rio de Janeiro o
Copacabana Palace, grande referencial de hospedagem até os dias atuais. Entre as décadas de
1930 e 1940 viu-se o surgimento dos hotéis-cassinos. E em 1943 foi criada a Agência Geral
de Turismo (SOLHA, 2002).
Segundo a autora, durante os anos 1950, com o incentivo do governo federal pela
integração nacional, estimulou-se a interiorização do Brasil. A partir disso, a classe média que
se concentrava nos grandes centros, passaram a adquirir chácaras de recreio e apartamentos
postos a venda no litoral – com grande destaque para o litoral de Santos. Em 1953 um grupo
de 14 agências criou a Associação Brasileira dos Agentes de Viagens, e em 1962 a Divisão de
Turismo dentro do Ministério da Indústria e do Comércio. Finalmente, em 1966, criou-se a
Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e o Conselho Nacional de Turismo (CNTur).
Os anos 1970 foram de grande investimento sobre a atividade turística no Brasil.
Observou-se o desenvolvimento do sistema de aviação brasileiro, aumento no número de
leitos no setor da hotelaria com o incremento da rede hoteleira internacional. Em 1971 a
EMBRATUR criou o Fundo Geral do Turismo, com o intuito de ampliar e revitalizar
empreendimentos com finalidades turísticas.
Nos anos de 1980, em um cenário econômico internacional desfavorável – crise do
petróleo – e após sucessivas crises financeiras no país, o turismo entrou em estágio de
estagnação. Porém, o transporte aéreo continuou em expansão, surgiram os flats ou aparthotéis, e teve inicio a implantação dos primeiros projetos turísticos no Nordeste.
Como informa Solha (2002), a retomada do turismo no Brasil ocorreu na década de
1990, mais precisamente em 1992 quando foram estabelecidas as diretrizes para a Política
Nacional do Turismo e criado o Plano Nacional de Turismo. Um ano antes foi criado no
Nordeste o Projeto de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) que propiciou a política
de megaprojetos turísticos na região. No ano de 1999 houve um importante crescimento no
segmento turístico, após o aumento de 1.091.067 para 5.107.169 no numero de turistas no
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país. Os anos que se seguiram foram de consolidação do turismo interno, possível a partir do
barateamento das passagens aéreas e da melhoria nos meios de hospedagem.
Por fim, é a partir de meados da década de 1990, após o tombamento dos centros
históricos de algumas cidades brasileiras pela Organização das Nações Unidas para a
Educação (UNESCO), que teve inicio a exploração do turismo cultural e histórico. Também
nesta mesma década, as empresas turísticas passaram a diversificar os investimentos através
da incorporação de eventos para a terceira idade, o público GLS e os adeptos do ecoturismo e
do turismo de aventura (SOLHA, 2002).
É no âmbito destas transformações em escala mundial e nacional que se situa o
surgimento das práticas turísticas em São Miguel do Gostoso. Foi no final dos anos de 1990
com a consolidação do turismo interno, através dos recursos financeiros do PRODETUR que
o núcleo de pescadores, ainda distrito de Touros, entrou no circuito mundial das viagens
turísticas.
1.3. O TURISMO ENQUANTO CAMPO ANTROPOLÓGICO
O diálogo entre antropologia e turismo é considerado recente. Enquanto outras áreas
de conhecimento se debruçavam sobre o fenômeno, a antropologia demostrava desinteresse
em tomar as práticas turísticas enquanto objeto de analise. Parte desta resistência devia-se ao
temor dos antropólogos de que a sua condição de pesquisador sério e comprometido com as
comunidades que estudava, fosse confundida com as práticas dos turistas:
(...) Os antropólogos sempre estudaram povos distantes, exóticos. Suas pesquisas
envolvem sacrifícios pessoais e visam produzir trabalhos científicos que façam
justiça ao povo estudado. Os antropólogos se vêem como pesquisadores de campo
comprometidos com esses povos tanto quanto com a ciência e, neste sentido, não
querem ser confundidos com os turistas, preocupados, sobretudo, com o seu prazer
pessoal e detentores de uma visão superficial do povo com o qual mantêm contato.
(...) os turistas podem ser tomados por exploradores inconscientes dos nativos,
fazendo com que os antropólogos temam ver seus trabalhos associados a essa
condição. (BANDUCCI JÚNIOR, 2001, pg. 26-27)

Foi no cenário de crescimento da atividade turística nos anos 1960, quando o Banco
Mundial e as Nações Unidas passaram a incentivar a atividade principalmente nos países
pobres e de economias emergentes, que surgiram os primeiros trabalhos da antropologia sobre
o turismo. As primeiras publicações deste período foram marcadas pelo teor pessimista, que
tinham como mote o tema da “aculturação”. O primeiro trabalho realizado nesta perspectiva
foi de Nuñes (1963) sobre a prática do weekendismo (SANTANA, 2009).
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Segundo Santana (2009), o turismo só integrou uma pauta importante no debate
acadêmico das ciências sociais em 1974 quando foi tema de um simpósio no encontro anual
da American Anthropology Association. Naquela mesma década surgiram publicações que
buscavam definições operacionais sobre o turismo, contextos de processos globais, focados na
perspectiva do turista e nas representações que a viagem assumia pra ele. Tratava-se de
estudos cujas argumentações se davam em níveis macrológicos e não-etnográficos.
Dentro desta perspectiva, temos o exemplo da pesquisa realizada por MacCannell
(1976), nela o turismo é apresentado como uma busca coletiva pela “autenticidade”. No
entanto, os turistas, marcados pela “fragmentação” e “superficialidade”, em seus contextos de
viagens se deparam com “experiências inautênticas”, uma vez que, os nativos “encenariam”
sobre sua cultura, preservando os bastidores e exibindo apenas os elementos mais superficiais
dela.
Turner & Ash (1975) também contribuíram com a perspectiva do turismo enquanto
uma experiência desprovida de autenticidade. Nesta produção, os autores comparam os
turistas com as hordas bárbaras, e o turismo como um falsificador de experiências e inimigo
da identidade cultural.
O trabalho de Turner & Turner (1978) tem como investimento a oposição entre lazertrabalho. Para os autores, as práticas turísticas são formas de suspensão ou escape das relações
cotidianas “reais”. Também promoviam a liberdade das obrigações rotineiras com o trabalho.
Urry (1990) aborda a noção de “olhar turístico”, construído a partir da influência dos
meios de comunicação, os principais difusores dos discursos em circulação na sociedade
moderna. Segundo o autor, os estereótipos sobre o turismo seriam transmitidos aos nativos
através das expectativas sobre a aparência e comportamento deles e dos locais visitados. Os
nativos por sua vez, se apropriam desse “olhar”, e a partir dele “encenam” “tradições” que
satisfazem os turistas.
A partir do final dos anos de 1970 surgem os estudos orientados sobre os impactos
gerados pelo turismo nas comunidades receptoras, o que Banducci Júnior (2001) chamou de
“plataforma de advertência”:
(...) definida por uma postura extremamente crítica, que aponta para graves
problemas sociais advindos do empreendimento turístico, tais como prostituição,
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dependência econômica, desestruturação de valores e práticas culturais e degradação
de ambientes naturais. (pg. 27)

São produções orientadas pela teoria marxista, focadas nas desigualdades em
microescalas, a partir do contexto de desigualdade econômica e politica que dão o tom nas
relações entre turistas e locais. Por outro lado, se estas publicações têm o mérito de produzir
uma analise crítica sobre os efeitos do turismo, pecam por não abordarem o entendimento
local sobre o mesmo. Neste panorama, o turismo fora entendido como uma nova forma de
colonialismo, que além de estabelecer uma relação de dependência das localidades receptoras,
trariam a reboque os problemas sociais dos grandes centros urbanos, tais como: poluição,
criminalidade, drogas, prostituição e etc. O turismo seria assim, responsável pela ruptura com
os padrões tradicionais de economia, politica e cultura.
Um dos autores orientado por este viés é Nash (1977). O autor inclusive sugere que a
análise do turismo esteja vinculada aos estudos sobre o colonialismo. Para Nash, no processo
turístico, as localidades receptoras são oferecidas como mercadoria para o lazer dos
estrangeiros. Desta forma, as práticas turísticas seriam uma forma de continuidade das
estruturas de desigualdade presentes no colonialismo.
Greenwood (1977) por sua vez, inaugura a noção de “comodização” nas análises
antropológicas sobre o turismo. Para o autor, no processo de “comodização”, a cultura nativa
é transformada em “mercadoria”, o que alteraria o sentido dos seus produtos culturais e das
relações humanas. Desta forma, o turismo levaria a perda da autenticidade e do significado
cultural.
Porém, de acordo com Banducci Júnior (2001), uma nova gama de trabalhos surge a

partir do final da década de 1980, se enquadram dentro do que o autor nomeou de “plataforma
do conhecimento”, são produções voltadas ao conhecimento cientifico sobre o turismo.
Tais produções representavam uma crítica ao instrumental teórico e metodológico
dos “estudos de impacto” da década anterior, que impossibilitava vislumbrar os processos
socioculturais que emergem a partir de contextos turísticos. Diante disto, surgiram abordagens
orientadas pelo paradigma que privilegiava menos as formas culturais do que os processos nos
padrões de interação (GRUNEWALD, 2003).
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Uma das produções a se orientar nesta perspectiva é a do Maccannell (1984). Para o
autor, o turismo é um dos segmentos dos meios de difusão da “cultura branca”, um
condicionante para o surgimento de grupos étnicos, cuja identidade é uma das estratégias
utilizadas pelas populações nativas para se integrarem à totalidade. Embora para Maccannell,
a população nativa produza uma “falsa” identidade, a discussão introduzida por ele sobre
espaços de interação e agência nativa no processo de construção de identidade foram um
diferencial nas produções antropológicas sobre o turismo.
Outro a colaborar nesta perspectiva voltada à etnicidade foi Graburn (1976) cujo mote
de suas produções foram as “artes étnicas e/ou turísticas” dos povos Inuit que habitam o
extremo norte do Canadá. A sua proposta consistia em analisar essas artes em seu processo de
interação com o turismo, que por sua vez, transformam-nas em símbolos de tradições sobre as
quais os grupos estudados se organizavam.
Nesta mesma esfera de produção, Cohen (1988) vai opor-se a noção de
“comodização” proposta por Greenwood (1977). Para Cohen, os produtos culturais voltados
ao turismo assumem novos sentidos para os nativos. A autenticidade é assim, fruto de um
processo criativo de reelaboração, uma noção contextualmente negociável.
Conclusivamente, estes estudos antropológicos que acionaram a discussão sobre
etnicidade em processos turísticos, tornaram perceptível a agência dos grupos nativos
estudados sobre o turismo, bem como, a relação de diálogo com outras escalas. Não que a
população de São Miguel do Gostoso forme um grupo mais ou menos homogêneo e
etnicamente diferenciado, mas a abordagem utilizada pelos autores citados que discutem
sobre etnicidade em contextos turísticos, onde o foco se volta para os novos arranjos, as novas
produções de identidade, e acima de tudo, para as culturas como processos altamente
complexos e criativos, servem para pensar sobre o contexto abordado nesta dissertação.
Também ao longo desta dissertação, abordamos o turismo, enquanto mecanismo
conceitual operativo, a partir de uma perspectiva sistêmica, tal como proposto por Burns
(2002):
A vantagem de um enfoque sistêmico é que o turismo não é automaticamente visto
como isolado de seus ambientes políticos, natural, econômico ou social (embora isto
dependa do modelo sistêmico usado). Ele salienta a interligação entre uma parte e
outra do sistema, incentivando o pensamento multidisciplinar que, dadas as
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complexidades do turismo, é essencial para um entendimento mais profundo. (pg.
46)

Desta forma, o conhecimento do sistema turístico (estrutura) em São Miguel do
Gostoso permitiu uma melhor compreensão do processo (funcionamento das partes da
estrutura).
1.4. SOBRE COMO NÃO SER MAIS UM TURISTA EM CAMPO.
Odeio as viagens e os exploradores. E eis que me preparo para contar minhas
expedições. Mas quanto tempo para me decidir! Quinze anos passaram desde que
deixei o Brasil pela ultima vez, e, durante todos esses anos, muitas vezes planejei
iniciar este livro; toda vez, uma espécie de vergonha e de repulsa me impediram. E
então? Há que narrar minuciosamente tantos pormenores insípidos, acontecimentos
insignificantes? Não há lugar para a aventura na profissão de etnógrafo; ela é
somente a sua servidão, pesa sobre o trabalho eficaz com o peso das semanas ou dos
meses perdidos no caminho; das horas improdutivas enquanto o informante se
esquiva; da fome, do cansaço, às vezes da doença; e, sempre, dessas mil tarefas
penosas que corroem os dias em vão e reduzem a vida perigosa no coração da
floresta virgem a uma imitação do serviço militar... Que sejam necessários tantos
esforços e desgastes inúteis para alcançar o objeto de nossos estudos não conferem
nenhum valor ao que se deveria mais considerar como o aspecto negativo do nosso
ofício. As verdades que vamos procurar tão longe só têm valor se desvencilhadas
dessa ganga. Decerto, podem-se dedicar seis meses de viagem, de privações e de
fastidiosa lassidão à coleta (que levará alguns dias, por vezes algumas horas) de um
mito inédito, de uma regra de casamento nova, de uma lista completa de nomes
clânicos, mas essa escória da memória – “Às cinco e meia da manhã, entravámos na
baía de Recife, enquanto pipiavam as gaivotas e uma flotilha de vendedores de
frutas exóticas espremia-se ao longo do casco” –, uma recordação tão pobre merece
que eu erga a pena para fixa-la? (LÉVI-STRAUSS, 2009, pg. 15)

Este famoso trecho do livro “Tristes Trópicos” coloca em evidência muito mais do
que o descontentamento do autor em relação à simplificação da etnografia como a descrição
de “pormenores insípidos”. Expressa, acima de tudo, o desejo em estabelecer a diferença entre
o trabalho de campo antropológico e os relatos de viagens.
Essa aversão e resistência em aceitar uma abordagem científica da dimensão
socioantropológica do turismo, segundo Dennison Nash (1996), justificavam-se pelo
contraste da experiência da viagem para o antropólogo e para o turista. O primeiro se
deslocava, muitas vezes, para um distante e inóspito território com vistas à análise e
interpretação de um povo em particular, pondo, em certas ocasiões, a própria vida
em risco em troca da oportunidade de decifrar seu modo de vida através da íntima e
intensa interação com tal povo. Essa perspectiva própria do trabalho de campo, que
particulariza a metodologia antropológica, chocava-se com a imagem que se fazia do
turista, um indivíduo em busca de lugares exóticos. (...) Ademais os turistas eram
vistos como exploradores e representantes das forças internacionais de dominação
das populações receptoras. Portanto, debruçar-se sobre tal temática significava, para
muitos acadêmicos, tornar-se conivente e cúmplice dessa opressão. Enfim, pode-se
dizer que o trabalho antropológico não queria ver-se confundido com coisas como a
busca do prazer, uma observação e interação superficial e a exploração de outros
povos. (TRINDADE, 2009, pg.18)
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Mas em muitos aspectos a história da nossa disciplina se assemelha e as vezes se
confunde com o surgimento das práticas turísticas. No século XIX a produção teórica na
antropologia estava diretamente ligada aos relatos dos viajantes. Embora desde o final do
século XIX, pesquisadores como Morgan e Boas já fizessem pesquisa de campo, a etnologia e
a etnografia eram coisas distintas, e esta segunda só assumiu a importância que possui até os
dias atuais, a partir da publicação em 1922 dos “Argonautas do Pacífico Ocidental” de
Branislaw Malinowski. Este autor institucionalizou o trabalho de campo ao transformá-lo em
um instrumento indispensável na pesquisa antropológica. Após isto, a viagem tornou-se um
rito de passagem indispensável para a imersão do antropólogo no sistema sociocultural por ele
pesquisado. Desta forma, tornou-se habitus na antropologia e legitimou o “estar lá” como
critério de “autoridade etnográfica” (LEAL, 2010).
Mas o que torna nós antropólogos efetivamente diferentes dos turistas? Se segundo
Augé (2010) nós antropólogos, assim como os turistas, fazemos parte de uma mesma camada
privilegiada de pessoas do mundo capazes de organizar viagens. Ou ainda que, os turistas não
realizem estudos sobre as populações com as quais travam contato em suas viagens,
semelhante ao que ocorre nas pesquisas antropológicas, suas fotos e filmagens também
constituem um inventário da experiência vivida. Desta forma, persiste a indagação: o que
torna as nossas viagens diferentes das viagens realizadas por eles?
Para Augé (2010) nós antropólogos, ao contrário dos turistas, nos convencemos de
que a busca pelo exótico não deve orientar e motivar os nossos deslocamentos. Também para
o autor, nós antropólogos geralmente viajamos sós e permanecemos no local pesquisado por
algum tempo. Vivemos e compartilhamos dos hábitos daqueles que estudamos. Enquanto o
turista contemporâneo consome o exotismo e aventuras ao mesmo tempo em que primam pelo
conforto físico e psicológico.
Nós antropólogos, ao contrário dos turistas, precisamos:
(...) inicialmente justificar e explicar sua presença, negociar seu estatuto de outro, de
estrangeiro. Precisa também tomar consciência do papel que lhe atribuem ou que é
levado a desempenhar. Nesse sentido, ele só pode começar a compreender os outros
quando os outros reconhecem o lugar que ocupa. Ele não tem o estatuto de
extraterritorialidade que confere ao turista o nome de seu clube de férias ou de sua
rede hoteleira. (AUGÉ, 2010, pg. 76)

Pensamos que o que nos diferencia dos turistas que, assim como nós, se deslocam de
seus locais de origem para São Miguel do Gostoso, são os objetivos e finalidades das viagens
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que fizemos, e acima de tudo, a metodologia que aplicamos na busca pelas respostas feitas
nesta etnografia.
Evans-Pritchard (2005) afirmou que em se tratar de ciência só é possível encontrar
aquilo que se está procurando. Fazemos um adendo à afirmação do autor: na ciência é
também imprescindível saber quais os meios apropriados para se achar o que se procura. É
realmente “desgovernada” a prática do desprovido ou pouco informado sobre teoria e método.
Mas há ressalvas a serem feitas quanto à especificidade da prática de pesquisa em
antropologia. Como esclarece Peirano (1992):
(...) não há como ensinar a fazer pesquisa de campo como se ensina em outras
ciências sociais, métodos estatísticos, técnicas de surveys, aplicação de
questionários. Na Antropologia a pesquisa depende, entre outras coisas, da biografia
do pesquisador, das opções teóricas da disciplina em determinado momento, do
contexto histórico mais amplo e, não menos, das imprevisíveis situações que se
configuram no dia-a-dia no local da pesquisa, entre pesquisador e pesquisados. (pg.
09)

Desta forma, anteriormente à ida a campo, fizemos uso do método bibliográfico de
caráter primário, ou seja, buscamos em etnografias, registros arquivais e iconografias,
informações que nos fornecessem um quadro prévio sobre o universo social que iria
pesquisar. Embora alguns dados que aqui serão encontrados tenham sido obtidos através de
informações fornecidas principalmente pelo IDEMA e em algumas secretarias do próprio
município, constatamos que não há boa etnografia sobre localidade. Documentos e arquivos
encontrados no cartório de Touros, cidade a qual São Miguel do Gostoso até 1993 fazia parte,
tratavam superficialmente sobre São Miguel de Touros20. As produções bibliográficas de
qualquer natureza sobre o município são escassas, só recentemente algumas bibliografias
foram publicadas21, mas ainda sim, pouco relevantes para os propósitos desta dissertação.
Contudo, percebemos a importância em aliar os relatos orais às fontes escritas sem
priorizar ou supervalorizar uma em relação à outra (BENSA, 1998), efetuando uma analise
sobre temporalidades diferentes, tornando possível à compreensão de um processo social que
transcende o próprio momento da investigação.

20

Nome oficial de São Miguel do Gostoso até o plebiscito em 19 de Novembro de 2000, onde a população do
município decidiu pela substituição de São Miguel de Touros pelo nome atual.
21
Pinto (1998) e o livro “Arraial do Marco – nosso Porto Seguro” de Tânia Teixeira com publicação prevista pra
2014, são publicações que versam sobre a teoria de que o Brasil fora “descoberto” em São Miguel do Gostoso,
na região que hoje é conhecida como Praia do Marco.
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Assim como Le Goff (1990), entendemos o documento, notadamente o escrito, como
mais um tipo de dado e não uma verdade suprema. Segundo o autor, os documentos escritos
refletem os significados atribuídos por determinados sujeitos a respeito de um determinado
processo sociocultural:
O documento não é inócuo. É antes o resultado de uma imagem consciente ou
inconsciente, da história da época, da sociedade que o produziram, mas também das
épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as
quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma
coisa que fica, que dura, o testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia)
que ele traz, devem ser em primeiro lugar analisados desmistificando-lhe o seu
significado aparente. (...) No limite não existe um documento verdade. Todo
documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo. (LE GOFF,
1990, pg. 548)

De acordo com os objetivos desta pesquisa – a descrição e análise sobre as mudanças
sociais engendradas pelas práticas turísticas em São Miguel do Gostoso –, aplicamos o
método histórico, definido por Miller Jr. (1991) como:
Essencialmente “diacrônico” (ou seja, através do tempo em vez de a curto prazo), e,
ao envolver o conceito de “antes” e “depois”, exige o “método comparativo” dentre
outros métodos de interpretação. (pg.9)

Para isto, esta pesquisa se orientou pela história a qual os interlocutores conseguiram
evocar através de suas lembranças, partindo do pressuposto que a memória individual é
também construída e resignificada pela memória coletiva:
Acontece com muita frequência que nos atribuímos a nós mesmos, como se elas não
tivessem sua origem em parte alguma senão em nós, ideias e reflexões, ou
sentimentos e paixões, que nos foram inspirados por nosso grupo. Estamos tão bem
afinados com aqueles que nos cercam, que vibramos em uníssono, e não sabemos
mais onde está o ponto de partida das vibrações, em nós ou nos outros.
(HALBWACKS, 1990, pg. 47)

Também evidenciamos em São Miguel do Gostoso a existência de pessoas
autorizadas a falar sobre a história da comunidade e salvaguardar a memória da mesma. Tratase dos “especialistas da memória” (LE GOFF; 1990):
Nestas sociedades, há especialistas da memória, homens-memória: “genealogistas”,
guardiões dos códices reais, historiadores da corte, “tradicionalistas”, dos quais
Balandier (1974, p.207) diz que são “a memória da sociedade”, simultaneamente
depositários da história “objetiva” e da história “ideológica”, para retomar o
vocabulário de Nadel. Mas também “chefes de família idosos, bardos, sacerdotes”,
segundo a lista de Leroi-Gouhan, que reconhece a esses personagens, “na
humanidade tradicional, o importantíssimo papel de manter a coesão do grupo”.
(pg.425)
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Deste modo, recorremos a estes “guardiões” para montar um quadro social de São
Miguel do Gostoso no passado, e assim, tornar mais lúcida as transformações sofridas ao
longo dos anos, principalmente, após a inserção do turismo no local. Entre eles, a mais
conhecida é Isabel Neri, a matriarca da família Neri.

Figura 7: Isabel Neri, 84 anos. A matriarca da família Neri na varanda de sua casa entre as fotos de seus
familiares. Acervo do autor: Paulo Filho, 03/2013.

Porém, cabe aqui a importante ressalva de que estes sujeitos constroem a história
local a partir de suas histórias de vida. A história construída por eles não é a história em si ou
fatos incontestáveis, mas sim a percepção dos fluxos dos acontecimentos a partir da posição
ocupada por eles dentro do campo social que pertencem. Entendemos estas “histórias” como
“narrativas”.
Como técnicas de pesquisa, aplicamos a “observação dos pássaros”, que segundo
Miller Jr. (1991) consiste no exercício de observação sem qualquer outra interferência (não há
conversas, perguntas ou entrevistas). Observa-se a dinâmica social como ela se desenrola. A
partir desta técnica, fizemos inúmeras descrições sobre lugares, práticas e pessoas, algumas
vezes acompanhadas por desenhos, e registrando no caderno de campo.
Também fizemos uso como técnica de pesquisa da observação participante. Segundo
Malinowski (1984) a importância desta técnica reside, principalmente, no fato do pesquisador
ter acesso à observação da dinâmica social sob uma perspectiva semelhante aos dos membros
da comunidade sobre a qual estuda, além da participação efetiva nesta dinâmica, lhe
permitindo o acesso ao significado interior que as práticas sociais assumem entre os membros
da sociedade estudada. Sobre esta técnica, afirma Kluckhohn:
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A observação participante é a coparticipação consciente e sistemática, tanto quanto
as circunstancias permitirem, nas atividades do grupo de pessoas e, si necessário,
nos seus interesses, sentimentos e emoções. (1946, pg. 103)

Por este motivo, desde o início desta pesquisa, buscamos a inserção e a participação
em algumas atividades que julgávamos importantes para compreender o fenômeno social aqui
tratado e que nos aproximavam do significado interior que assume a atividade turística em
São Miguel do Gostoso. Assim, no mês de Janeiro de 2014, participamos junto à Secretaria de
Turismo de São Miguel do Gostoso, da sistematização dos dados coletados pelo inventário
turístico22 do município no site do Ministério do Turismo.
Estas experiências práticas nos permitiram uma percepção mais acurada do processo
turístico em São Miguel do Gostoso: o mapeamento de toda a infraestrutura voltada para o
turismo; das definições de lugares e atrativos turísticos; das práticas e serviços e a
identificação dos mediadores do turismo local. Também foi possível a partir destes fatos, ter
acesso aos espaços e às pessoas que até aquele momento permaneciam inacessíveis.
Aliado ao exercício de observação e participação algumas vezes aplicamos
entrevistas estruturadas (ver anexo), uma espécie de roteiro com algumas questões
direcionadas aos interesses deste estudo. Quase sempre o fizemos com interlocutores que
primavam por uma abordagem mais formal. Com o tempo percebemos que a entrevista aberta,
com algumas questões em mente para direcionar a conversar mostrava-se mais eficaz do que a
forma anterior. Ao deixarmos que os interlocutores falassem para além daquilo que lhes
perguntávamos, nos forneceu dados sobre outros assuntos do nosso interesse, assim como,
nos permitiu reavaliar as perguntas que inicialmente fazíamos.
Os instrumentos que utilizamos para coletar os dados foram o diário de campo, o
gravador e a câmera fotográfica. Sempre respeitamos a vontade dos interlocutores de não
desejarem que seus diálogos fossem registrados no caderno de campo no momento do diálogo
ou através da gravação por áudio. Também observamos que muitas vezes o uso do gravador,
da máquina fotográfica e as anotações no caderno de campo sob a presença do interlocutor
causavam certos constrangimentos. Como exemplo, segue abaixo um fragmento do meu

22

A Empresa Voltália, responsável por quatro parques eólicos instalados em São Miguel do Gostoso, para sua
instalação no município, comprometeu-se em promover ações do interesse do poder público local, um deles era a
realização do inventário turístico de São Miguel do Gostoso, seguindo as normas do Ministério do Turismo, tal
inventário foi coordenado por Marcelo Chiarelli e Bernardo Meister que treinaram e acompanharam alunos do
PRONATEC na execução deste.

47

diário de campo. Trata-se do primeiro contato com a Secretária de turismo23 de São Miguel do
Gostoso no dia 05/04/2013:
Ao chegarmos à Secretaria de Turismo, nos deparamos com uma mulher que
aparentava ter entre de 35-40 anos. Perguntamos a mesma se a secretária de
turismo se encontrava. Ela evita responder a pergunta, procura antes saber quem
somos e o que pretendemos. Depois de informá-la sobre quem éramos, sobre
nossa instituição de origem e nossos objetivos, a mesma entra na sala a sua frente,
dizendo-nos que iria verificar a disponibilidade da secretária. Ao passo que a porta
fecha-se, abre-se em questões de segundo, era a mesma mulher, ela se apresenta:
“Prazer, eu sou Cristiane, a secretária de turismo, meio ambiente e comunicação”.
Surpreso, sorrimos e a mesma acompanha com gargalhadas.
Era um dia cheio, havia um grande fluxo de pessoas naquele espaço, pois o
mesmo estava sendo usado como ponto de apoio para os organizadores e
participantes de um rally. Cristiane então se desculpou, pois não poderia nos
atender naquele momento. Pediu-nos pra retornar às 15 horas, mas se fosse o caso
da aplicação de um questionário, ela gostaria de ter acesso previamente às
perguntas. Desconversamos, dissemos que não era uma entrevista “formal” com
questionários quantitativos, e ela se convenceu.
No horário solicitado, chegamos pontualmente a Secretaria de Turismo. Ainda
era grande o numero de pessoas no local, e Cristiane parecia um pouco chateada.
Pediu para que sentássemos e aceitou que gravássemos a entrevista, desde que ela
pudesse interromper e retirar posteriormente aquilo que desejasse. Não vimos
nenhum problema nisto, e então começamos a nossa conversa. Cristiane retrucava
algumas perguntas, tentando entender a aplicabilidade das respostas em nossa
pesquisa. Então lhe explicávamos que havia toda uma fundamentação teórica para
tal, o que ela novamente aceitou. Percebemos que durante alguns momentos,
Cristiane se comunicava em expressões faciais com sua secretária (sentada ao
computador atrás da minha cadeira), fazia isto todas as vezes que abaixávamos a
cabeça para anotar no caderno o que ela imaginava não estarmos percebendo.
Ao fim da entrevista, informamos a mesma sobre os termos de consentimento e de
divulgação de imagem, solicitando que a mesma assinasse. Ela então pediu para
lermos em voz alta para todas as pessoas presentes na sala, todo o conteúdo destes
termos, segundo ela, para que todos servissem de testemunha. Por ultimo,
consultou sua secretária através de expressões faciais, em seguida, assinou os
termos.
Este caso remete ao intrínseco jogo de controle de impressões presente em toda
interação social, onde as desconfianças iniciais informam a necessidade dos pesquisados em
protegerem o cenário interior do grupo. Segundo Barreman (1980):

23

No dia 05/04/2013 a Secretária de Turismo e Comunicação ainda era Cristiane Alecrim, posteriormente
substituída por Ana Carolina Shell.
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O Etnógrafo é, usualmente, avaliado por si mesmo e seus colegas à base do
conhecimento da região interior da representação dos seus sujeitos. Estes por sua
vez, são avaliados por seus companheiros à base do grau em que protegem os
segredos de seu grupo e em que projetam com êxito a imagem grupal, aceita pelo
grupo como apresentável na região exterior. (pg. 142)

No início do processo de interação e aproximação entre pesquisador e pesquisados, o
primeiro surge diante dos segundos como um desconhecido (a maioria das vezes o é), intruso
e por vezes indesejado. São estas mesmas impressões, mantidas ou não, que determinam a
validade das conclusões feitas, visto que elas informam sobre o grau de aproximação ao
interior do grupo estudado (BARREMAN, 1980).
Como estratégia, passamos a valorizar os diálogos mais despretensiosos que
tínhamos, por exemplo, com pessoas na praça, na pousada, na praia, no bar ou até mesmo na
casa dos interlocutores. E estas foram as que mais nos informaram sobre conflitos, distinções
e assuntos sobre os quais certamente pouquíssimas pessoas abordariam, caso estivessem
sendo gravadas. Coube a nós, nestas situações procurar captar o máximo de informações e em
seguida nos apressarmos em registrar tudo o que ouvira e que havia visto no diário de campo.
Dessa forma, ao longo da dissertação surgirão alguns relatos os quais preferimos preservar a
identidade do autor, mesmo quando houve a autorização, sobre alguns assuntos abordados,
pois ao revelar a identidade do interlocutor estaríamos possivelmente prejudicando-o.
A pesquisa etnográfica sobre o turismo nos trouxe alguns desafios, principalmente no
que diz respeito ao contato com os turistas, semelhante aos relatados por GRABURN (2002).
O trabalho de campo antropológico pressupõe a interação e a construção de uma relação
duradoura entre pesquisador e pesquisados. Neste contexto, o curto período de permanência
dos turistas em São Miguel do Gostoso impossibilitou a construção desta relação. Além disso,
tivemos enorme dificuldade em acessá-los durante seus itinerários turísticos, visto o evidente
incômodo que um estranho cheio de perguntas, causava aos visitantes em seus momentos de
lazer. Confessamos que por vezes pensamos em desistir deles, principalmente depois de
sermos enganado duas vezes24. Mas o fracasso serviu-nos como uma importante indagação a
ser feita: Por qual motivo incomodamos ao ponto de quererem se livrar da nossa companhia?

24

No mês de Junho, abordamos um casal (paulista) que estava na praia do Maceió tomando banho de sol, nos
aproximamos deles, nos identificamos e perguntamos sobre a disponibilidade deles. Eles educadamente nos
informaram que não era o momento apropriado, mas que poderiam nos receber no dia seguinte durante o café da
manhã na pousada em que estavam hospedados. Marcamos um horário e no dia seguinte, como havíamos
combinado, estávamos na pousada para uma conversa com o casal. Na recepção ao informar sobre os nomes dos
nossos possíveis entrevistados, recebemos a notícia de que haviam deixado o local no dia anterior.
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Contudo, no mês de Janeiro conseguimos duas “entrevistas”, e como “gato escaldado
tem medo de água fria”, procuramos nos cercar do máximo de cuidados em relação ao
incômodo que poderíamos causar, que no caso, diz respeito a tornar a situação a mais natural
possível, não quebrando o “encanto” (que a experiência turística pretende) com situações
formais da maneira que pode ser uma entrevista.
Segue abaixo a tabela informando os interlocutores e suas respectivas ocupações,
contribuição com a pesquisa (entrevista aberta, entrevista estruturada e colaboração), status
(nativo, morador e turista) e locais de origem; e a pauta das entrevistas:
Tabela 1: Relação de entrevistados.

NOME

OCUPAÇÃO

CONTRIBUIÇÃO STATUS/ORIGEM

PAUTA
Turismo e

Agenilsson

Funcionário

Entrevista aberta

público

Morador/ Touros-

Mudanças

RN

Sociais
Turismo,

Aldenor

Aposentado

Entrevista

Morador/

Mudanças

(Ex-presidente

estruturada

Areia Branca-RN

Sociais e

da Colônia de

Pesca

Pesca Z-34)

Ana C. Shell

Secretaria de

Artesanal

Colaboradora

Turismo

Moradora/

Turismo

Londrina-PR
Turista/

Célia

Empresária

“Chueira”*

Aposentado

(Antônio)

(Ex-pescador)

Entrevista aberta

São Paulo

Turismo

Entrevista aberta

Nativo

Pesca
Artesanal

Empresária
Cristiane

(Ex-Secretária

Entrevista

Alecrim

de Turismo)

estruturada

Natal-RN **

Turismo
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Heldene

Funcionário

Santos

público

Colaborador

Nativo

Turismo e
Juventude
História de

Isabel Neri

Aposentada

Entrevista

Moradora ***/

São Miguel do

estruturada

João Câmara-RN

Gostoso

Aposentado
João
“Badalé”*

(Ex-presidente
do

Sindicato

de

Turismo,
Entrevista

Nativo

estruturada

Mudanças
Sociais e

Agricultores)

Agricultura
História de

José Torres

Empresário

Entrevista aberta

Nativo

São Miguel do
Gostoso e
Turismo
Turismo,

José (“Zé”*)

Pescador

Entrevista aberta

Nativo

Mudança
Social e Pesca

Leonardo
Godói

Turismo e
Empresário

Entrevista

Morador/ Natal-RN

Estruturada

Mudança
Sociais

Vigilante
“Lulu”*

(Ex-pescador)

Entrevista aberta

Nativo

Pesca
Artesanal
Turismo e

Maria Estela

Empresária

Entrevista

Moradora/

Mudanças

estruturada

Natal

Sociais
Turismo e

Maria José

Artesã

Entrevista

Nativa

estruturada

Naldo*

Pedreiro e
Pescador

Entrevista aberta

Mudanças
Sociais

Nativo

Turismo e
Pesca
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“Pelé”*

Funcionário

Turismo,

público (Ex-

Mudanças

pescador de

Entrevista aberta

Nativo

lagosta)

Sociais e
Pesca da
Lagosta
Turismo,

Raimundo

Aposentado

Entrevista

Venâncio

(Ex-pescador)

estruturada

Nativo

Mudanças
Sociais e
Pesca
Artesanal

Morador/
Ruy Mazurek

Empresário

Entrevista aberta

São Paulo

Turismo

Entrevista aberta

Turista/ São Paulo

Turismo

Funcionária
Sandra

pública

Turismo e
Wilson

Funcionário

Entrevista aberta

Nativo

público

Mudanças
Sociais

*Apelido.
** Cristiane não se encaixa nas categorias apresentadas, uma vez que não mais reside em São Miguel do
Gostoso.
*** Isabel Neri apesar de não ter nascido em São Miguel do Gostoso, se define como nativa e é também indicada
localmente como tal.

Na tabela acima, surge a categoria colaborador, é o termo que usamos para designar
aqueles interlocutores que contribuíram com a etnografia em outro nível. Malinowski (1984)
usaria o termo informante-chave, mas preferimos o primeiro termo ao nos inspirar em “Doc”,
o coloborador de Foote-Whyte (1975) em sua pesquisa de campo em Corneville. O termo nos
pareceu exemplar para nos referirmos a estes dois interlocutores – Ana Shell e Heldene
Santos –, uma vez que estes se comportaram muitas vezes como mediadores, indicando e
garantindo o nosso acesso a alguns espaços e pessoas. Muitas vezes discutíamos em termos
bem diretos sobre nossos objetivos e o rumo que a pesquisa tomava, e eles não só entendiam
como faziam sugestões e compartilhavam muitos dos seus dados conosco.
Heldene é funcionário público e professor. Nativo de São Miguel do Gostoso,
conhece bem o lugar e os principais moradores. Pela natureza de seu trabalho, tem acesso a
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diferentes grupos e é reconhecidamente uma liderança jovem, envolvido com movimentos
sociais locais, sendo um dos fundadores da Associação de Meio Ambiente Cultura e Justiça
Social (AMJUS).
Ana C. Shell é a atual secretária de turismo e comunicação de São Miguel do
Gostoso. É natural de Londrina-PR e reside há 04 anos em “Gostoso”. Apesar do pouco
tempo que vive na cidade, Ana se mostra bem relacionada com boa parte da população, e por
ter trabalhado antes na gestão de pousadas, conhece com propriedade este outro lado que
envolve o turismo. Foi através da Ana que tivemos acesso a informações de “bastidores”
sobre as práticas turísticas em São Miguel do Gostoso, principalmente no que diz respeito à
gestão pública.
No processo de construção desta etnografia, nos demos conta de que as viagens
turísticas são antes motivadas por imaginários daqueles que se deslocam de seus locais de
origem para outras partes do mundo. Esta escolha sobre destinos são motivadas pela busca do
exótico, daquilo que foge a realidade que cotidianamente estes turistas estão imersos, assim,
verificamos a necessidade de pesquisar sobre as imagens construídas e mercantilizadas sobre
São Miguel do Gostoso e os responsáveis pela construção destas. A partir disto passamos
acompanhar alguns sites e blogs daqueles que podem ser considerados mediadores do turismo
local, notadamente na espera do mundo digital. Sendo assim, tomei como objeto de analise o
blog da prefeitura do município (http://prefeituradogostoso.blogspot.com.br/), o blog de
Emanuel Neri25 (http://nobalacobaco.blogspot.com.br/) e os sites: http://praiadogostoso.com,
http://saomigueldogostosobrasil.com, http://oportalsaomigueldogostoso.com.br.
Em termos metodológicos a análise destes blogs exigiu a aplicação de algumas
técnicas etnográficas tais quais as empregadas no “mundo real” estudado. O que se pode
perceber a partir deste tipo de análise é que estes espaços se configuram como formas de
expressão de um cotidiano encenado, dramatizado e performatizado:
(...) proponho pensar os blogs como mais uma instância de apresentação do eu na
vida cotidiana, onde cada apresentação depende largamente dos contextos sociais
específicos em que os atores se envolvem, das suas redes de relações sociais e da
permanente construção e negociação dos significados compartilhados nesses
contextos. (...) Sendo assim, podemos compreender os blogs nos termos das práticas
25

Emanuel Neri é o filho mais velho de Nilo Neri e Isabel Neri. Foi jornalista da Folha de São Paulo e é dono da
Pousada dos Ponteiros, a segunda a ser aberta em São Miguel do Gostoso. Emanuel Neri foi um dos primeiros
divulgadores da localidade enquanto destino turístico. Também organizou e é um dos diretores da Associação de
Empresários de São Miguel do Gostoso (AEGOSTOSO).
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cotidianas, das “maneiras de fazer” inventadas, como nos disse Michel de Certeau
(1994), na reapropriação dos modelos uniformizantes e disciplinadores impostos
pela sociedade de consumo, que tentam impor uma ordem às pessoas e às coisas,
definindo lugares, papéis e produtos a serem consumidos. E, como veremos, é antes
de tudo a relação que determina os termos dessas práticas. Práticas produzidas num
universo de regras, de modos que não se reduzem às habilidades técnicas ou
objetivas, mas que operam no campo de um sistema social singular, colocando em
jogo a apropriação de conhecimentos e significados compartilhados, instaurando
“presentes” relativos a momentos e lugares e estabelecendo os contatos de uns com
os outros em redes de relações (ibid, p. 40). (MÁXIMO, 2006, pg. 60 - 62)

Tanto quanto pudemos, buscamos construir uma etnografia polifônica produzindo
uma análise onde as percepções formadas pelos atores envolvidos na trama turística
pesquisada, assumem uma importante dimensão (CLIFFORD, 2002). Durante a pesquisa de
campo, constatamos que as percepções tanto daqueles que pesquisamos quanto as nossas
próprias são condicionadas pelo substrato cultural ao qual pertencemos:
(...) quando nos distanciamos dos modos de vida e das instituições que nos
formaram, eles rapidamente demonstram seu caráter relativo; essa reiterada certeza
de que o nosso olhar está domesticado por um substrato cultural bem específico nos
evita considerar com condescendência a igual relatividade dos valores daqueles que
temos por profissão observar. Evocar essa prova reflexiva que todos os etnólogos
atravessaram não quer dizer praticar a apologia da subjetividade como modo de
conhecimento, e sim enfatizar mais uma vez a evidência de que os julgamentos que
fazemos sobre os costumes alheios são amplamente determinados, na vida como na
ciência, por nossa história individual (DESCOLA, 2006, pg. 456)

Para atingir as percepções formadas por moradores e turistas sobre o turismo e as
mudanças por ele engendradas, procuramos identificar os interlocutores a partir de seus
“status”, ocupação, sexo e posição política. Estas categorias nos ajudaram a compreender o
próprio campo e a posição ocupada pelos entrevistados dentro dele.
Entendido ao mesmo tempo como campo de forças e como campo das lutas que têm
em vista transformar as relação de forças que confere a este campo a sua estrutura
em dado momento, não é um império: os efeitos das necessidades externas fazem se
sentir nele por intermédio, sobretudo da reação que os mandantes, em consequência
da sua distância diferencial em relação aos instrumentos de produção política,
mantêm com os seus mandatários e da relação que estes últimos, em consequência
das suas atitudes, mantêm com suas organizações” (BOURDIEU; 1989, pg. 164)

Assim como Bourdieu (1989), acreditamos que a posição ocupada pelos
interlocutores dentro de seus sistemas de relações informam também sobre o caráter de seus
discursos e o reflete a própria estrutura destes campos.
Também investimos no processo de interpretação do universo pesquisado a partir das
suas próprias categorias, em uma relação dialética que Geertz (1997) chama de “experiências-
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próximas” e “experiência distante” 26. Assim, buscamos acima de tudo, compreender a leitura
feita pelos pesquisados sobre sua própria cultura e os fenômenos sociais a ela interligados.
Na dimensão da escrita etnográfica, assim como Laplantine (2004), procuramos
transformar a experiência vivida em texto escrito, não apenas descrevendo, mas construindo
linguisticamente o que estava à vista e o pouco percebido. Tendo ciência de que a descrição
etnográfica é, como afirma Descola (2006), uma reprodução verossímil da realidade:
Construindo, com os meros recursos da escrita, a representação de uma sociedade,
os etnólogos não têm como oferecer uma cópia fiel do real observado, mas antes
uma espécie de miniatura que reproduz com alguma verossimilhança a maioria dos
traços característicos do protótipo original o qual, por motivos evidentes de escala,
nunca poderá ser inteiramente descrito. (pg. 454)

Finalmente, buscamos aliar os procedimentos metodológicos a uma epistemologia
questionadora e vigilante. Rompendo com as pré-noções, as ilusões de transparência e
relações aparentes. Permitindo-nos vislumbrar o sistema de relações objetivas que
estudávamos (BOURDIEU, 1989).
Desta maneira, a etnografia sobre o turismo em São Miguel do Gostoso trouxe à tona
as novas configurações socioespaciais, novas práticas cotidianas, grupos sociais e suas redes
de relações, e principalmente, as formas como todos estes fatores se articulam dentro do
processo turístico.

26

Geertz (1997) utiliza-se dos conceitos de “experiência-próxima” e “experiência-distante”, para propor que o
antropólogo não deve limitar-se exclusivamente aos conceitos da antropologia (experiência-próxima), nem
exclusivamente aos conceitos nativos (experiência-distante), mas investir na relação mútua entre os dois, o que
impossibilita que sua visão (a do antropólogo) substitua o ponto de vista nativo.
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CAPÍTULO II
A TERRA, O MAR E OS HOMENS

GOSTOSO ENCANTO
“Canto dos deuses, que Gostoso/ Pedaço de um Brasil formoso/ De belo céu azul anil/ Que
belas praias, que vontade/ De ver da lua a claridade/ Do sol a luz acontecer/ Tem o mar um
azul que nos domina/ Um por do sol que nos fascina/ Mais um luau até o amanhecer.
Cheguemos a Praia do Marco/ Buscando a historia, o passado/ Pois o Brasil nasceu aqui/
Praias da Xepa, do Cardeiro/ do Santo Cristo, os coqueiros/ os maceiós, os jangadeiros/ Rico
folclore o povo canta/ Vem ver da fauna e a flora dança.
A voz do vento ao coração/ Felicidades ao relento/ Podemos ver a todo momento/ Terras
férteis, plantações/ Sol, dias quentes, noites frias/ Vegetação rara, queria esse bom vento do
litoral/ Belo reduto, morros tanto/ Amor bonito que exclamo: - Gostoso paraíso feliz!/ Então
recito um belo canto/ Da bela moça o encanto/ De um pedacinho do Brasil”
(Heldene da Silva Santos)
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2.1.

HISTÓRIAS E NARRATIVAS
O primeiro acontecimento histórico que tem São Miguel do Gostoso como cenário,

diz respeito, segundo a versão histórica oficial, à viagem exploratória de 1501 empreendida
por André de Gonçalves e Américo Vespúcio, da qual o “marco quinhentista”, um marco de
posse da colonização portuguesa, é a prova material. No ano de 1928, o folclorista natalense
Câmara Cascudo visitou o marco e auferiu as seguintes características:
Mede um metro e vinte e quatro centímetros de altura, vinte centímetros de
espessura e trinta centímetros de largura. O contorno é de um metro e cinco
centímetros. É feito duma pedra branca, granulação fina, calcária, o mármore de
Lisboa, a pedra-lioz, ritualmente empregada nos padrões de posse. Não tem
inscrição nem data. No primeiro terço está a Cruz de Cristo, com relevo, em ótimo
estado de conservação. Abaixo, as armas do Rei de Portugal: cinco escudetes em
cruz, com cinco besantes, postos em santor, sem a bordadura dos castelos.
(CASCUDO; 1965, p.54-55)

O autor adiciona à sua descrição sobre o marco, a natureza original e a importância
histórica do mesmo:
O marco da praia norte-rio-grandense só poderia ter sido chantado pela expedição
exploradora de 1501. Essa frota trazia padrões de posse para coloca-los na terra
recém-encontrada. Estava justamente com o objetivo de assinalar com os marcos o
território sul-americano, doado em Tordesilhas, antes de ser descoberto, mas
parcialmente visitado nas jornadas misteriosas na última década do século XV
(CASCUDO; 1965, p. 65)

Durante a sua visita, Cascudo tomou conhecimento do significado religioso que
havia sido atribuído ao marco pela população local. Era chamado por ela de “santo cruzeiro” e
recebia regularmente peregrinações, além de lhe atribuírem propriedades curativas, motivo
pelo qual os fiéis retiravam-lhe lascas das quais produziam um “chá milagroso”.
Morais (2007), um jurista natalense, também aponta para ressignificação do marco
de posse colonial português pela população que vivia nas cercanias:
(...) A população que começou a se instalar nas proximidades da praia do Marco
prestou atenção ao incomum monumento de mármore. Por absoluta falta de
conhecimento e ignorância, aquelas comunidades praianas consideraram o Marco de
Touros como uma “pedra santa”, e o elegeram como objeto consagrado à devoção e
a fé. O marco passou a atrair devotos e romarias, e muitos chegaram até mesmo a
dilapidarem o monumento buscando tirar lascas de mármore para a produção de uma
espécie de “chá santo”. (pg. 29)
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Figura 8: Marco de posse colonial português, durante a visita de Câmara Cascudo. Fonte: Cascudo (1965).

O mesmo teor etnocêntrico que marca a descrição de Morais também pode ser
notado no discurso e na ação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) que, após o tombamento em 1962 do marco quinhentista (ver anexos), transferiu o
mesmo em 1974 para a Fortaleza dos Reis Magos em Natal, onde se encontra até hoje.
Cascudo (1965) informa que tal tentativa já havia sido feita em 1955 por Silvio Pedroza,
Governador do Rio Grande do Norte naquele ano:
Em junho de 1955 o Governador do Rio Grande do Norte, Sílvio Piza Pedroza,
pensou em mandar trazer o Marco para o Instituto Histórico em Natal. Fui contra a
ideia porque entendo mais lógico e próprio deixar um objeto histórico no ambiente
que o legitima, valorizando-o a mesma ecologia, que fazê-lo sofrer a condenação do
exílio num Museu. Lá o Marco era organismo inteiro e vivo. Em Natal seria peça
mutilada e padecendo a curiosidade dos visitantes distraídos. (1965, p. 72)

Atualmente, encontra-se no local destinado ao marco quinhentista, uma réplica
trazida por Oswaldo de Souza em 1974. Como informamos na introdução desta dissertação,
começa a ser explorado em São Miguel do Gostoso o turismo histórico-cultural que tem
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como um de seus alicerces o marco e as histórias e estórias que o cercam. Por este motivo, a
gestão municipal busca trazer o marco original de volta ao local de origem.
O marco também suscita a revisão da história sobre o “descobrimento” do Brasil.
Cascudo (1965) já a questionava, pois segundo o autor, as correntes e ventos descritos na
expedição empreendida por Cabral não seriam capazes de levar a esquadra à Porto SeguroBA. Dois historiadores endossaram a proposta de Cascudo por tal revisão: Lenine Pinto, um
historiador natalense; e Tânia Teixeira (2010), uma historiadora local.
Pinto (1998) sustenta a sua teoria em cinco evidências: 1) As “aguadas” – locais de
abundância de água doce – primordiais para o reabastecimento das grandes frotas de
navegação e marcação necessária nas cartas de navegação, cuja única referência feita nos
mapas daquela época, situa-a no litoral norte-riograndense, próximo ao Cabo de São Roque;
2) O Monte Pascoal, um acidente geográfico descrito na carta de Pero Vaz de Caminha como
referência à identificação da terra recém-descoberta. A descrição feita pelo navegador
português cabia perfeitamente ao Pico do Cabugi situado no município de Angicos,
confirmado por pescadores do litoral potiguar como a referência terral; 3) Os padrões de
posse da Praia do Marco/RN, Porto Seguro/BA e Cananéia/SP. O marco presente na BA é
diferente dos marcos do RN e de SP, este últimos de mesmo padrão dos utilizados por Cabral,
enquanto o marco chantado na BA havia sido ali colocado anos depois por ocasião
comemorativa em 1535; 4) As 200 milhas náuticas percorridas pela esquadra cabralina. Que
segundo o autor, com base nas distâncias relatadas na carta de Caminha, aufere que, se o
bordejo pelo litoral fosse contado a partir de Porto Seguro/BA, a esquadra de Cabral teria
chegado à Patagônia e não em Cananéia/SP; 5) As corrente marinhas e ventos. Cuja corrente
predominante no sul do Atlântico, a “sul-equatorial”, conduziriam inevitavelmente os navios
para o litoral do Rio Grande do Norte.
O marco quinhentista também é motivo de divergência entre São Miguel do Gostoso
e Touros sobre sua posse. O marco fora fincado na divisa entre São Miguel do Gostoso e
Pedra Grande, hoje conhecido como Praia do Marco, todavia, até 1993, São Miguel do
Gostoso era distrito de Touros. Nisto consiste o motivo da discórdia, pois os moradores de
São Miguel do Gostoso defendem que seu município deveria ser o detentor do marco,
enquanto a gestão municipal de Touros apresentava uma versão discordante, como informa a
cientista social natalense, Marjorie Bezerra:
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(...) As opiniões de posse encontram-se divididas entre os dois municípios, opiniões
claramente compreensíveis de ambas as partes, pois nenhum dos municípios deseja
perder o status de posse do monumento. Com isso, alguns moradores de Gostoso
(São Miguel do Gostoso), se sentem indignados com Touros, por tirar “dividendos”
da comunidade se considerando proprietários do Marco. (BEZERRA, 2009, pág. 22)

Nilson Patriota (2000), historiador da cidade de Touros, também informa sobre o
conflito em torno da posse do Marco, segundo o autor:
A Praia do Marco, situada na chamada costa do sertão, durante mais de 140 anos
pertenceu ao município de Touros, daí o nome Marco de Touros, dado ao padrão
colonial português colocado naquele ponto do nosso litoral pela expedição
manuelina de reconhecimento. (pág. 183)

Outro que presta esclarecimento acerca do assunto é Morais (2007), segundo ele:
No dia 7 de agosto de 1501 – precisamente 64 dias após a saída do Senegal – a frota
chegou à orla marítima de Touros, desembarcando exatamente na área hoje
localizada na divisa dos municípios de pedra grande e São Miguel do Gostoso,
denominada de Praia do Marco. (pg. 27)

Figura 9: Réplica do marco quinhentista, Praia do Marco. Acervo: Heldene Santos, 2010.

Sobre os primeiros moradores, está presente no imaginário local até os dias atuais, a
crença de que inicialmente São Miguel do Gostoso tenha sido habitado por indígenas.
Existem alguns espaços que os moradores de São Miguel do Gostoso identificam como
espaços indígenas e que marcam esta suposta presença na localidade. Segundo Maria Estela:
“(...) Na Ponta do Tourinho também tem cemitério, que dizem ser um cemitério
indígena... já chegando ao Tourinho tem o marco do antigo cemitério.” (Relatório de
Pesquisa, 11/2008)
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Alguns estudiosos confirmam a versão da população local acerca da presença
indígena na região, relatando, inclusive, o primeiro contato entre Portugueses e indígenas:
No período em que estiveram parados no litoral próximo ao Marco, Os portugueses
tentaram uma maior aproximação com os indígenas locais. Segundo Américo
Vespúcio, essa tentativa foi malograda com o assassinato de três membros da
expedição que depois foram devorados e comidos pelos índios antropófagos.
(MORAIS, 2007, pg. 28)

Reconhecida a importância do papel da localidade dentro de um quadro mais geral da
história do país, seja como um dos pontos visitados pela viagem exploratória de 1501 (versão
“oficial”), ou como o primeiro ponto visitado pela esquadra cabralina em 1500 (versão
defendida por Cascudo, 1965; Pinto, 1998; Morais, 2007; Teixeira, 2010), além da presença
indígena, faz-se necessário informar sobre a descontinuidade entre estas histórias e narrativas
e as narrativas sobre a origem no final do século XIX de São Miguel do Gostoso enquanto
vila.
É versão corrente e disseminada entre as gerações, que a vila de São Miguel do
Gostoso foi fundada em 29 de setembro de 1884, dia que foi desde então dedicado a São
Miguel Arcanjo. Contaram-nos vários interlocutores (inclusive os mais novos) que nesta data,
o Frei João do Amor Divino, à sombra do tamarineiro27, fincou um cruzeiro para referenciar o
ocorrido.
Segundo os moradores, o nome da localidade resulta da junção de dois “fatos”: o
primeiro deles deve-se a um comerciante local, exímio contador de estórias que sempre
vinham acompanhadas de uma risada considerada “gostosa”. Em razão disto, com o passar do
tempo a vila passou a ser chamada pelos viajantes da região por “Vila do Gostoso”. O outro
fato, segundo eles, teria ocorrido no ano de 1899, quando Miguel Félix Martins construiu uma
capela em homenagem a São Miguel Arcanjo por uma graça alcançada.
Mas o reconhecimento jurídico só aconteceu a partir da carta de data expedida ainda
no Brasil Império (sem precisão de data), que em 1928 se transformou em escritura pública.
Segundo José Torres, morador nativo e empresário local:
"A escritura original ainda é a primeira escritura pública de 1928, quando foi
transferida do império para a escritura da instalação do serviço cartorário da

27

Atualmente é chamada “Praça dos Anjos”, pois segundo os moradores de São Miguel do Gostoso, o espaço
recebeu este nome por ter sido antes um cemitério de crianças.
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comarca de Ceará Mirim, seria uma carta de data. E a carta de data foi substituída
por um manuscrito, uma escritura manuscrita" (Relatório de pesquisa, 11/2008).

A colonização efetiva das terras teve inicio nas primeiras décadas do século XX a
partir do casamento e da reprodução dos moradores que ali habitavam. Um dos personagens
importantes neste processo foi Bento Ambrósio Santana e sua esposa Isabel Rodrigues
Santana (bisavós de José Torres) pais de Joaquina e Olímpia, que se casaram com Manoel
Teixeira da Silva (avô de Torres). Em sua primeira união, com Joaquina, Manoel teve três
filhos, mas um deles faleceu ainda criança. Após a morte de Joaquina por complicações no
parto, no ano de 1927, Manoel Teixeira se casou com a outra filha de Bento Ambrósio,
Olímpia, com a qual teve 02 filhos (Isabel e Vicente).

Figura 10: Fotografia de Bento Ambrósio, um dos primeiros moradores de São Miguel do Gostoso. Avô de
Isabel Neri e Bisavô de José Torres. Acervo do autor: Paulo Filho, 01/2014.

Segundo José Torres, o Estado incentivava o crescimento populacional; era
interessante neste contexto histórico possuir uma família numerosa, pois os filhos se tornavam
a mão-de-obra necessária para os trabalhos na pesca e na agricultura:
“Quatros filhos do meu avô, geraram 48 netos, média de 12 por filho. Isso perdurou
porque era ordem de Portugal, povoar a terra. Produzia-se a família para mão de
obra”. (Relatório de pesquisa, 11/2008)

Além disso, segundo o José Torres, para os homens daquele período, ter filhos todos
os anos era uma prova de masculinidade:
“Isso é cultural em todo Brasil, era até prova de masculinidade, de virilidade. A
mulher que não parisse todo ano um filho, o marido estava desgraçado. Dizia-se na
comunidade que ele era impotente, porque nunca mais tinha feito um filho”.
(Relatório de pesquisa, 11/2008).
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Sobre o conjunto arquitetônico da pequena vila de pescadores na primeira metade do
século XX, informa José Torres:
“As feições de Gostoso começaram a se estabelecer, enquadrando-o na condição de
Vila, em decorrência do movimento de povoação desencadeado pelos moradores,
responsável pelo rápido crescimento populacional da comunidade”. (Relatório de
pesquisa, 11/2008)

Segundo este mesmo interlocutor, as primeiras habitações tinham em comum o fato
de terem sido feitas de taipa, com paredes baixas – que facilitava a circulação de ar – e uma
janela estreita apenas no quarto do casal. No quarto dos filhos não era comum ter janelas,
principalmente se um dos filhos fosse mulher, para evitar fugas ou raptos, bem como a
entrada “furtiva” de alguém durante a noite. Havia também uma porta entre o quarto dos pais
e o quarto dos filhos com o intuito de aumentar a vigilância sobre estes últimos. Não havia
saneamento básico (ainda não há) e o banheiro da residência ficava fora da casa:
“O quarto do casal era o único que tinha janela, a janela era estreitinha, para defesa,
porque quer queira quer não, no campo sempre houve violência. (...) Os quartos das
moças, por questões obvias não tinham janelas, era pra evitar a entrada furtiva de
alguém”. (Relatório de pesquisa, 11/2008)

Consoante a isto, Maria Estela informa:
“Eu alcancei Gostoso, as casas eram pequenas, em taipa, principalmente ali no
Maceió, era uma pobreza muito grande, muitas pessoas ali moravam em casinhas de
palha”. (Maria Estela– empresária, 03/2013)

José Torres adquiriu sua parte na herança das terras do avô e posteriormente
comprou a parte da herança de suas tias, para a construção de sua pousada “Mar de Estrelas”,
todavia, conserva intacta a casa que foi de seu avô, com a finalidade de construir em um
futuro próximo o museu sobre a história da cidade.

Figura 11: Dentro do terreno da Pousada “Mar de estrelas”, a casa de Bento Ambrósio (bisavô de José Torres e
avô de Isabel Neri) conservada em suas feições originais com o intuito da construção de um museu. Acervo do
autor: Paulo Filho, 01/2014.
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Segundo os interlocutores, até alguns anos atrás era comum a migração dos
moradores de São Miguel do Gostoso para outras localidades, em busca de trabalho,
principalmente daqueles sem aptidão para a pesca e agricultura:
“Os jovens daqui que não trabalhavam nem com a pesca e nem com a agricultura,
iam embora de Gostoso. Era muito triste ver aqueles jovens pegar o pau-de-arara
para irem, principalmente, para Santos, pra trabalharem na área portuária. Isso era
triste, ver eles deixando seu local de origem, suas raízes... mas hoje está acontecendo
um fenômeno inverso, eles estão aos poucos voltando pra morar em Gostoso”.
(Maria Estela – empresária, 03/2013)

Em contraste à quantidade de estabelecimentos comerciais na atualidade, em seus
primórdios, São Miguel do Gostoso possuía poucas mercearias, sendo a mais conhecida delas
a de propriedade do Nilo Neri, esposo da Isabel Neri, já falecido:
“Existiam pequenas mercearias. Tinha a do Sr. Nilo que vendia desde remédios ao
arame farpado (risos). Vendia tudo: do caixão do defunto ao remédio, vendia tecido,
louça...” (Maria Estela – empresária, 03/2013)

Sobre as formas de lazer e sociabilidades no passado, os entrevistados relatam as
atividades recreativas desenvolvidas pela igreja católica, as brincadeiras realizadas nas praias
ao final da tarde, e também sobre a existência de um cinema:
“Existia uma coisa aqui em Gostoso que me traz muita saudade, o cinema. O dono
do cinema era o Seu Vavá, lá do supermercado Vital, o primeiro comércio deles foi
um cinema. No cinema colocavam aquela tabuleta na frente, nós levávamos os
tamboretes, e lá passava, por exemplo: Sansão e Dalila, Bruce Lee... e tinha um
público grande”. (Maria Estela – empresária, 03/2013)

Outro espaço de sociabilidade relatado era o “Bar do Dinho”, sendo o público
masculino o predominante, principalmente os pescadores que se reuniam no espaço para
jogarem sinuca e beberem acompanhados pelas “prostitutas” locais:
“Na praia da Xêpa, tinha o bar de Dinho, lá tinha sinuca, e o pessoal ia pra lá jogar, a
maioria homens, mulheres muito pouco. Quando eu ia lá com meu esposo, no outro
dia as pessoas comentavam que tinham me visto lá, comentavam porque era um bar
meio suspeito, lá também frequentavam as ‘teóricas’ prostitutas de Gostoso”. (Maria
Estela– empresária, 03/2013)

Relatam também sobre a existência de folguedos e danças folclóricas, tais eram: o
boi-de-reis, o pastoril e a capelinha:
“Tinha o boi-de-reis e tinha a Capelinha. O boi-de-reis quem organizava era o Seu
Luiz pequeno e Seu José Marciano. E a capelinha era a Dona Bebé Neri que
organizava”. (Maria Estela, empresária – 03/2013)
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Alguns interlocutores incluem entre os processos de mudanças sociais, a instalação
da rede elétrica na vila em meados dos anos 1980. Este acontecimento, aparentemente
simples, modificou alguns hábitos dos moradores desta localidade:
“Antes da energia era diferente, eu sinto falta, à noite a gente só tinha a luz da lua e
das estrelas, não tinha televisão, não tinha outro divertimento, mas ainda sim era
bom. A gente se sentava na porta de casa nas noites de lua e ficava conversando com
os conhecidos”. (Raimundo Venâncio – aposentado, 03/2013)

Além das mudanças que surgiram a partir da chegada da luz elétrica na localidade,
outro ciclo de mudanças relatado pelos interlocutores foi o que teve inicio com a valorização
da lagosta. Muitos foram os pescadores que investiram na captura desta espécie e
experimentaram durante este período uma aparente riqueza material, como relata “Pelé”,
morador nativo e ex-pescador de lagosta:
“A gente ganhou muito dinheiro naquela época que a lagosta valia alguma coisa,
hoje em dia ela não vale muito. (...) A gente era diferenciado, nem pescador a gente
se dizia ser, pesca era outra coisa, a gente era mergulhador. E a gente se vestia que
nem surfista: eu assim, neguinho do cabelo loiro por causa da parafina e cheio de
dinheiro, chamava a atenção. (...) A lagosta valia tanto que as vezes quando não
tinha dinheiro, pagava com lagosta”. (“Pelé” – funcionário público, 02/2011)

Todavia, com a desvalorização da lagosta no mercado internacional, e com a sua
captura pelo meio mais comum (o mergulho por compressor) sendo proibida, a atividade
tornou-se apenas mais uma das práticas econômicas de São Miguel do Gostoso. Quando
perguntamos sobre o que havia feito com o dinheiro adquirido naquele período, “Pelé” relata
que:
“Gastamos tudo com farra e bebida. Eu ainda construí umas casinhas com aquele
dinheiro. Mas a maioria perdeu tudo. E muitos ainda ficaram aleijados por causa do
compressor” (“Pelé – funcionário público, 02/2011)

Isabel Neri nos relatou que no final dos anos 1980 deu-se início às primeiras ações
que promoveriam anos mais tarde a emancipação política de São Miguel do Gostoso. No ano
de 1989 era grande a insatisfação dos moradores de São Miguel do Gostoso com a
administração pública da cidade da qual fazia parte, ou seja, a cidade de Touros.
“Touros não ligava pra São Miguel, daqui eles só queriam os votos, só pisavam aqui
em época de eleição. Aqui não tinha nada. Aí começou o movimento pra se
emancipar de lá, mas como? São Miguel tinha que mostrar que tinha condições de se
emancipar, tinha que ter atividades que mostrasse que iria se manter sozinho. Foi aí
que no conselho comunitário, eu tive a ideia de criar uma feira”. (Isabel Neri –
aposentada, 03/2013)
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Também narra a interlocutora que, no dia 15 de Janeiro de 1990 foi inaugurada a
feira-livre de São Miguel do Gostoso, em uma rua que antes se chamava Rua do Comércio.
Até os dias de hoje, mas agora na Rua dos Dourados, às segundas-feiras funciona a feira-livre
que reúne comerciantes da própria cidade, como também dos municípios vizinhos (João
Câmara, Ceará-Mirim, Touros).

Figura 12: Feira Livre de São Miguel do Gostoso, realizada todas as segundas-feiras na Rua dos Dourados.
Acervo: Heldene Santos, 2012.

Para Isabel Neri, a feira foi um passo decisivo para transformar a antiga vila de
pescadores em um município. Segundo a mesma, em Outubro de 1991 deu-se início a todo o
processo: José Ferreira, um dos líderes do conselho comunitário, reuniu as lideranças de todos
os distritos interessados na emancipação para organizarem a documentação e promoverem as
ações necessárias. Finalmente, em 16 de Julho de 1993, após plebiscito presidido pelo juiz da
comarca de Touros, foi publicado no diário oficial a emancipação de São Miguel do Gostoso
– naquela época ainda chamado de São Miguel de Touros. Após três anos sem eleições, no
ano eleitoral de 1996, foi eleito João Wilson Teixeira Neri (um dos filhos de Isabel Neri)
como o primeiro prefeito da localidade. No entanto a população local ainda se mostrava
insatisfeita em relação ao nome do novo município – São Miguel de Touros. Apesar de tê-lo
sido durante todo o período em que São Miguel do Gostoso fora distrito de Touros, segundo
os nativos, localmente sempre foi chamado de São Miguel do Gostoso. Em Maio do ano
2000, após plebiscito ocorrido no clube das mães, ampla maioria dos moradores votou pela
alteração do nome oficial do município, trocando o nome “Touros” por “Gostoso”.
Esse conjunto de narrativas sobre a história de São Miguel do Gostoso desde a sua
fundação como vila em 1884, para além da discussão de serem verdadeiras e retratarem com
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fidelidade os “fatos ocorridos”, elas revelam a tentativa dos seus moradores de situarem a
localidade no tempo e no espaço, as memórias de uma urbanidade pré-turismo, e a busca por
uma legitimidade no plano administrativo-político.
2.2.

MORFOLOGIA SOCIAL GERAL
Nesta sessão tomamos por empréstimo a noção de morfologia social de Marcel

Mauss, apresentada em seu artigo “Ensaios sobre as variações sazonais” (2003). Neste artigo,
o autor observa que nas sociedades esquimós certas características permanecem inalteradas ao
logo do ano (morfologia geral), ao passo que, outras se modificam ao longo das estações
(morfologia sazonal). Nossa intensão aqui é descrever sobre os elementos da organização
social de São Miguel do Gostoso que se mantêm mais ou menos estáveis ao longo do tempo,
mesmo durante os ciclos turísticos.

2.2.1. FAMÍLIAS E CASAMENTOS
As principais famílias de São Miguel do Gostoso, por estarem no local desde a sua
formação, entre o final do século XIX e inicio do século XX, são as seguintes: Ambrósio,
Cardoso, Martins, Neri, Santana, Teixeira, Venâncio e Vital. Sendo as famílias Teixeira e
Neri as mais numerosas e as que estão à frente da gestão política desde 1995.
De uma forma geral no que tange aos casamentos realizados em São Miguel do
Gostoso, José Torres relata sobre a precocidade dos mesmos:
“Até hoje, nós temos casos aqui de moças que aos 13 anos já são mães. Temos casos
de rapazes que aos 14 já são pais. Então a pessoa com 72 anos já é tataravô. Nós
temos casos aqui no município de avós com 30 anos de idade, ou seja, elas foram
mãe aos 13 ou 14 anos de idade e os filhos ou filhas já foram também. A
maternidade e paternidade é muito cedo, é precoce”. (Relatório de pesquisa –
11/2008)

Também é usual a união estável, na maioria das vezes após o nascimento do primeiro
filho, passando o casal a residir em casas construídas na propriedade dos pais do rapaz:
“Antigamente as pessoas se casavam em Touros, os primeiros moradores casaram
em Touros, mas depois passaram a se casar na igreja católica daqui, agora tinha que
casar também no civil, o padre exigia. Tinha o casamento na igreja, e depois o baile,
sempre arrumavam alguém para tocar, e o jantarzinho. (...) quem se casava buscava
logo construir suas casinhas, geralmente próximo à casa dos pais” (Isabel Neri –
aposentada, 03/2013)
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2.2.2. PRÁTICAS RELIGIOSAS
Embora tenha sido identificada a presença de igrejas protestantes na localidade, a
população de São Miguel do Gostoso é majoritariamente constituída por católicos. Na
Avenida dos Arrecifes, encontra-se a igreja católica, cujo padroeiro é o santo anjo que dera
nome à cidade, o dia a ele dedicado (28 de Setembro) é motivo de grande festividade na
comunidade, e nesta data ocorrem até hoje diversos festejos de caráter religioso.
Antes da emancipação política de São Miguel do Gostoso, não existia a casa
paroquial e o padre era o mesmo da cidade de Touros, uma vez que o primeiro era distrito do
segundo. Em razão do difícil acesso, pela inexistência de uma estrada pavimentada ligando as
duas localidades, o padre não visitava São Miguel do Gostoso com frequência:
“Era muito difícil ter missa, era de três em três meses. O padre vinha de Touros a
cavalo, aqui só tinha areia, os carros não entravam aqui, não tinha estrada” (Isabel
Neri, aposentada – 03/2013)

Neste período, as pessoas envolvidas na organização e manutenção da igreja católica,
eram Isabel Neri e sua mãe Olímpia Teixeira, passando à inteira responsabilidade de Isabel
após o falecimento de Olímpia:
“Desde os oito anos que me envolvia nas atividades da igreja, passei a ser
responsável pela igreja, após a morte da minha mãe. Depois eu passei a ensinar
catecismo, a preparar as crianças para o crisma. Dei curso para os noivos, naquele
tempo os noivos só casavam se tivessem o curso. Fiz várias reformas na igreja, e
organizei a construção da casa paroquial para ter um padre aqui... foi campanha em
cima de campanha para conseguir o material de construção, mas a casa foi
construída, é grande... já estamos no terceiro padre, o primeiro foi o padre Fábio”
(Isabel Neri, aposentada – 03/2013)
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Figura 13: Igreja Católica de São Miguel do Gostoso. Procissão de São Miguel Arcanjo. Acervo: Ariclenes
França, 09/2013.

Além da igreja católica, há também uma comunidade evangélica expressiva, sendo a
Assembleia de Deus a maior congregação:
“As igrejas maiores que tem é a Assembleia e a católica, quando eu era menino, já
tinha uma família crente que se congregava em casa mesmo, era a família
Constantino. Ainda tem pessoas da família vivendo aqui... a irmã Severina Cordeiro,
mas os primeiros a chegarem aqui foi o seu Tomas e sua família” (Raimundo
Venâncio, pescador aposentado – 04/2013)

Figura 14: Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Av. Dos Arrecifes). Acervo do autor: Paulo Filho, 01/2014.

69

2.2.3. SISTEMA DE ENSINO
Segundo Isabel Neri, Olímpia Teixeira, sua mãe, alfabetizou seus filhos e os filhos
de alguns moradores de São Miguel do Gostoso, quando a localidade era apenas uma vila de
pescadores, desprovida de qualquer sistema público de ensino. No entanto, foi Isabel Neri, a
primeira a tornar-se oficialmente professora no local:
“Com 12 anos eu comecei a ensinar particular, porque mamãe era viúva e eu não
queria pedir dinheiro a ela, tinha que arrumar alguma coisa pra fazer, pra ter o meu
dinheirinho. Com 15 anos, a esposa do meu cunhado começou a me incentivar a
ensinar aqui, mas eu dizia: ‘não Maria Teixeira, eu não vou ensinar aqui, porque que
eu não estudei’, e ela me dizia: ‘minha filha, quem ensina, estuda, se você tá
ensinando, tá aprendendo também’. E ela ficou insistindo, e depois eu acatei, e ela
mesmo falou com o prefeito, e eu fiquei ensinando pelo estado, mas não tinha sala
pra ensinar, não tinha quadro negro, não tinha banco pra as crianças se sentar, isso
tudo eu arranjava. (...) a escola funcionava na sala da casa da minha mãe, eu fazia
drama, passeio com eles, eles me adoravam, e eu adorava ensinar... eu tinha uma
matrícula de 70 alunos, ensinava tudo junto: primeiro, segundo e terceiro ano”.
(Isabel Neri, aposentada – 03/2013)

No que concerne ao sistema público de ensino atual, São Miguel do Gostoso possui
duas escolas que funcionam no mesmo prédio - a Escola Municipal Coronel Zuza Torres e a
Escola Estadual Olímpia Teixeira. A primeira oferece o ensino fundamental, enquanto a
segunda oferece o ensino fundamental somente nas séries finais e o ensino médio. Até o ano
de 1987, a localidade não tinha escolas e nem professores, e para frequentarem a escola, as
crianças do município se deslocavam até Touros, município vizinho.

Figura 15: Escola Municipal Coronel Zuza Torres. Acervo do autor: Paulo Filho 01/2014.
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2.2.4. SISTEMA DE SAÚDE
Nilo Ribeiro, esposo de Isabel Neri, foi um dos primeiros comerciantes de São
Miguel do Gostoso, e em sua mercearia, entre outras coisas, vendia também remédios.
Segundo D. Isabel Neri, o seu esposo, antes de residir na localidade, havia servido ao exército
e lá, trabalhado diretamente com os médicos, adquiriu o conhecimento sobre o uso e
manipulação de medicamentos. Ao chegar à São Miguel do Gostoso, tornou-se o primeiro
farmacêutico do lugar, mas realizava também alguns procedimentos médicos.
No que diz respeito ao sistema de saúde de São Miguel do Gostoso, o município
conta com quatro unidades de saúde, todos eles do SUS (Sistema Único de Saúde), sendo a
unidade mista Dr. Ricardo Simoni, o mais conhecido estabelecimento público de saúde da
comunidade, onde são realizados consultas e exames de rotina, e principalmente partos.

Figura 16: Unidade (de saúde) Mista Ricardo Simoni. Acervo do autor: Paulo Filho, 01/2014.

Maria das Mercês é a antiga parteira da cidade, e até pouco tempo, a única
responsável pela tarefa de auxiliar o parto das mulheres da localidade:
“Já fiz mais de 1000 partos, estes meninos que passam por mim e pedem a benção é
porque eu ajudei a botar eles no mundo. O primeiro parto que eu fiz, foi o meu
mesmo, daí então não parei mais. (...) quando eu não consigo, porque o menino tá
atravessado, aí chamam a ambulância e levam pra Natal, e mesmo assim eu
acompanho. Ainda hoje eu ajudo lá no posto, tem parto que o doutor não consegue e
aí me chamam. (...) nunca cobrei nada, nenhum centavo, quem podia as vezes me
ajudava com alimento, e as vezes com dinheiro. Mas aqui, antigamente as pessoas
não tinha condições, tinha mulher que não tinha com que cobrir o menino, era eu
que emprestava um pano”. (Maria das Mercês, aposentada – 02/2011)
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Quando perguntada sobre como e com quem aprendeu o ofício, Maria das Mercês
relata:
“Minha tia foi parteira, não daqui, porque ela não é daqui. Mas eu aprendi só,
fazendo meu próprio parto. Quando eu entrei em trabalho (de parto) meu esposo foi
buscar a parteira, tava chovendo e ele demorou muito, quando ele chegoueu já
estava com o menino nos braços e ele ficou perguntando como eu tinha feito”.
(Maria das Mercês – aposentada, 02/2011)

Apesar das melhorias atuais no sistema de saúde local, muitos moradores ainda
fazem uso da medicina tradicional, recorrendo ao uso das plantas e outros métodos
alternativos para o tratamento de algumas doenças. Existem, inclusive, na localidade,
rezadeiras e curandeiros que, em seus rituais de cura, utilizam ramos de algumas plantas para
os auxiliarem nos procedimento de cura (SANTOS, 2009).

Figura 17: "Chiquinha", rezadeira, em um de seus procedimentos de cura. Acervo: Claudio Rogério, 2010.
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2.2.5. INSTITUIÇÕES POLÍTICAS
As principais instituições políticas encontradas em São Miguel do Gostoso são: a
prefeitura municipal e suas respectivas secretarias; a câmara municipal de vereadores; a
colônia de pesca Z-34; o sindicato dos produtores rurais e a AEGOSTOSO.
Sobre a gestão municipal, desde a emancipação política de São Miguel do Gostoso,
03 foram os prefeitos eleitos: João Wilson Neri que governou de 1996 à 2004; Miguel
Teixeira à frente da gestão municipal entre 2005 e 2012; e Fátima Neri (esposa de João
Wilson) que assumiu à prefeitura em 2013.
Os vereadores eleitos para atual gestão são: Francisca Gomes, conhecida como
“Nenê de Lalá” (atual presidente da câmara), Maria Josalete, Isabel Bezerra, Maria Clésia,
Micarla Catarina, José Maria Bezerra e José Jubenick, Marcio José e Alberto Charles.

Figura 18: Sede da Prefeitura de São Miguel do Gostoso. Acervo do autor: Paulo Filho, 01/2014.

No ano de 2013, ano este que marca o início da gestão da prefeita Fátima Dantas, foi
um ano de grandes transformações no que diz respeito ao poder público local. A atual prefeita
tomou uma série de medidas com o intuito de diminuir os gastos públicos locais, sob a
alegação de ter assumido a prefeitura em uma situação financeira complicada. Sob esta
justificativa, Fátima Dantas, cortou verbas de secretarias, reduziu o numero de funcionários e
diminuiu os salários e possíveis gratificações dos funcionários que continuaram, entregou
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prédios alugados pela antiga gestão para montar algumas secretarias. Sobre a sua
administração, comenta o interlocutor “X”, funcionário público municipal:
“Se você for fazer uma pesquisa aí, 8 entre 10 pessoas estão insatisfeita com o
governo dela. O que ela diz é que a prefeitura não tem dinheiro, mas nós sabemos
que tem. Como pode, os turistas vem, deixam o dinheiro no comércio, os impostos
só aumenta, como não tem dinheiro?” (Interlocutor X – funcionário público,
09/01/2014)

Tais medidas têm feito os índices de popularidade da atual prefeita caírem. O
descontentamento está presente na maioria das entrevistas que realizamos, embora este
assunto não estivesse em pauta. As críticas em geral se apoiam na contradição que percebem
os entrevistados em relação à expansão do turismo local, e o discurso da gestora municipal
sobre a necessidade da redução dos gastos.
2.2.6. PRÁTICAS ECONÔMICAS ELEMENTARES
A economia de São Miguel do Gostoso foi até alguns anos atrás de subsistência,
sendo a pesca e a agricultura familiar as principais atividades econômicas da comunidade, até
a expansão do turismo na localidade:
“Aqui é um misto de pesca e agricultura. Porque nós estamos em uma área, as terras
foram medidas da praia pra dentro em uma légua, então aqui eram fazendas, e essas
fazendas foram sendo desmembradas e as pessoas foram tendo direito ao seu roçado,
roçado no que eles chamavam de tabuleiro. Ali perto da pousada ‘casa de taipa’
haviam vários pequenos roçados” (Maria Estela, empresária – 03/2013)

A partir dos relatos, entendemos ser a localidade aqui referida, primordialmente
formada por pescadores artesanais, caracterizados pela pesca de pequena escala, tecnologia
simples e grupos de trabalho mediados por relações de parentesco (MALDONADO, 1986).
Muitos pescadores eram também lavradores, estes produziam o básico para o
sustento familiar e algum excedente para ser vendido ou trocado por aquilo que não podiam
produzir:
“Meu pai passava o ano criando porcos pra no final do ano vender e comprar uma
roupa melhor pra gente. Minha primeira boca de sino e cavalo-de-aço foi comprado
com o dinheiro da venda dos porcos”. (“Pelé”– funcionário público, 02/2011)

No relato anterior observa-se uma das características das populações camponesas: o
fundo de manutenção. Wolf (1970) o classifica como o excedente produzido pelo camponês
utilizado como moeda de troca por outros alimentos, objetos, ferramentas e até roupas (como
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no caso acima). Segundo o autor (pg. 19): “Os gastos necessários para a restauração desse
equipamento mínimo, tanto para a produção como para consumo, eram seu fundo de
manutenção”.
A partir das narrativas sobre o passado local, também é possível afirmar que São
Miguel do Gostoso se constituía em uma comunidade cuja economia estava voltada para a
subsistência e o consumo era reduzido:
Do tipo de vida fechada que se desenvolveu no litoral, com poucos contatos com o
mundo de fora, ou recebendo dele um mínimo de influências e de produtos, por não
se dispor de meio aquisitivo, resultou um aproveitamento intensivo, quase exclusivo
e mesmo abusivo dos recursos do meio, criando-se por assim dizer, uma intimidade
muito pronunciada entre o homem e seu habitat. (MUSSOLINI, 1972, pg.301)

Foi uma constante nos diálogos que tivemos com os interlocutores desta pesquisa,
principalmente com os pescadores e moradores mais velhos, o relato de que muitos deles
levavam uma vida dividida entre a terra e o mar – durante o verão pescavam, enquanto no
inverno, em razão das más condições climáticas, passavam a plantar em seus roçados. Desta
forma, neste movimento cíclico, os pescadores-agricultores produziam o necessário para
suprir as necessidades da comunidade local.
2.2.6.1. AGRICULTURA
De acordo com João “Badalé”, morador local e ex-presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de São Miguel do Gostoso, os antigos roçados na “mata de tabuleiro” já
não existem atualmente, são agora terrenos que nos últimos anos têm sido ocupados por
imóveis de moradores que venderam suas antigas moradias mais próximas ao mar e
construíram suas novas casas neste espaço onde antes era área de manejo comum. Processo
comum à maioria das áreas costeiras impactadas pela urbanização turística. Atualmente não se
planta no perímetro urbano como nos tempos passados, a agricultura é desenvolvida nos
distritos do munícipio que integram a sua zona rural.
Também segundo o mesmo interlocutor, os principais gêneros alimentícios
produzidos pelo município são: abacate, abacaxi, castanha de cajú, coco-da-baía, manga,
melão, batata-doce, feijão, mandioca, milho, algodão, sorgo, sisal (ou agave).
A situação da exploração agropecuária em São Miguel do Gostoso encontra-se
dividido nas seguintes categorias: Proprietário (135 estabelecimentos), Arrendatário (3
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estabelecimentos), Parceiro (37 estabelecimentos) e Ocupante (30 estabelecimentos). Em
termos locais, estão inclusos na categoria Proprietário aqueles que possuem a documentação
jurídica comprovando a posse legal da terra; Arrendatários são aqueles que “arrendam a
terra” de alguém que a possua, é uma espécie de aluguel da propriedade rural que geralmente
inclui toda a infraestrutura disponível nesta; O regime de parceria se dá entre o Proprietário e
o Parceiro, que nesta relação entra com a produção, ou seja, o proprietário cede a terra ou
parte dela ao Parceiro, a produção obtida por este será dividida entre os dois; Finalmente, a
categoria Ocupante que define aqueles que não possuem terras, e que por ventura ocupam
uma terra que não é sua segundo os termos jurídicos de propriedade.
2.2.6.2. PESCA ARTESANAL
Ocorre muito frequentemente na literatura antropológica e em outras áreas de
conhecimento que pesquisam sobre comunidades tradicionais, a aplicação de um conceito de
tradição como sendo um conhecimento ou prática ausente de movimento e dinâmica, ou seja,
como se estas populações se constituíssem como a “presentificação do passado”. Esta visão
idílica de alguns pesquisadores também foi observada por Cunha (2003, pg. 69): “É corrente
referir-se aos pescadores como povos atrasados, indolentes, preguiçosos, como se sua forma
de organização social fosse destituída de dinâmica e racionalidade própria”.
Esta postura um tanto romântica, que tenta impor uma temporalidade a estas
comunidades, marcada pela ausência de velocidade, dinâmicas e conflitos, tal como acreditam
existir somente nas sociedades urbanas, tende a criar a falsa imagem de paraísos intocados e
congelados no tempo.
Em São Miguel do Gostoso, percebemos uma realidade bem diferente, pois a
comunidade que outrora conservava os traços de uma pequena vila de pescadores, hoje vive
num contexto de intensas transformações, tanto na infraestrutura de seu espaço, quanto e
principalmente, no aspecto temporal e ideológico.
Desta forma, foi necessária a utilização de um conceito de tradição capaz de traduzir
a dinâmica cultural local. Neste sentido, o conceito que tem orientado este trabalho foi o
mesmo utilizado por Cunha (2003, pg.70): “tradição é algo dinâmica, algo que transita, que se
movimenta, deslocando-se assim, o sentido que é imputado à palavra tradição (ou os
processos histórico-sociais tradicionais)”.
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Entendemos assim, que, tradição neste contexto se refere a todo conhecimento
acumulado e repassado ao longo dos anos através de práticas sistemáticas, o que de forma
alguma a impede de modificar-se e transformar-se para que se adapte a novos contextos, ou
seja, as transformações, reformulações e influências que determinadas práticas ou
conhecimentos possam sofrer ao logo dos tempos, não as inviabilizam de serem
caracterizadas como um valor tradicional.
Em relação à temporalidade, percebemos que a pesca implica em uma temporalidade
que difere de outras atividades econômicas, atuando sob uma lógica própria dissonante da
temporalidade urbano-industrial. O tempo nesta atividade é medido pelos ciclos da natureza,
baseado nas especificidades dos ecossistemas marinhos, na direção dos ventos, na intensidade
das marés e nos ciclos biológicos das espécies marinhas a serem capturadas. Embora a pesca
artesanal revele algumas modificações em relação às formas de saber praticadas no passado,
pescar artesanalmente ainda implica numa série de conhecimentos acumulados ao longo de
diversas gerações sobre a natureza a ser explorada, baseia-se no saber, na experiência e na
intuição. Segundo Cunha (2003; pg. 71): “É possível dizer que os pescadores artesanais ainda
tecem seu próprio tempo, num ritmo dissonante do ritmo urbano-industrial, pois sua vida
segue os movimentos próprios da natureza – das marés, das espécies, dos astros e da
atmosfera”.
É comum que entre as populações tradicionais o tempo seja marcado e as atividades
sejam organizadas tendo como referência os ciclos da natureza, como observou EvansPritchard (2011) entre povos Nuer. Apesar da evidente mudança ocorrida nos últimos anos
nos processos sociotécnicos da pesca artesanal, observamos esta temporalidade divergente da
temporalidade das sociedades fabris em São Miguel do Gostoso. Quando ajustados à
temporalidade urbana, nos surpreendíamos ao encontrar alguns interlocutores em tranquilo
repouso em pleno horário comercial28 ou de estarem trabalhando em horários que nos centros
urbanos são dedicados ao descanso.
Apesar de não ser hoje a principal atividade econômica de São Miguel do Gostoso, a
pesca artesanal ainda é de grande importância para as receitas do município. Segundo os
dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos renováveis

28

Diz respeito ao horário dedicado ao trabalho no contexto capitalista de produção.
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(IBAMA), o município produz cerca de 2,3% (mais de 360 toneladas) da produção total de
pescados do Rio Grande do Norte.
Embora acredite que seja a pescaria um tipo de caça, muitas vezes expressa na
linguagem dos pescadores: “vou caçar o peixe”, isso não invalida a técnica e o conhecimento
construído para tal finalidade. Segundo Miller Jr. (1988) a pesca artesanal desenvolveu
tecnologias adequadas ao ecossistema local e aos hábitos das espécies capturadas. Até mesmo
os apetrechos de pesca são confeccionados a partir da matéria-prima disponível na natureza,
da qual o próprio pescador faz parte.
Sob as tecnologias inerentes à pesca artesanal, Mussolini (1972) classifica os
artefatos técnicos da seguinte forma: 1) os destinados a ferrar o peixe (arpão, fisga, anzol,
espinhel); 2) redes (de emalhar e as de envolver); 3) armadilhas fixas ou flutuantes (covos,
landuás). Segundo Bezerra (2009, pg. 48): “Em geral, as armadilhas utilizadas em São Miguel
do Gostoso são: as caçoeiras ou rede de arrasto; as redes fundadas e boiada; os espinhéis e a
pesca de linha”.
Em São Miguel do Gostoso a pesca é predominantemente costeira, sendo a pesca por
rede-de-espera a mais comum. As principais espécies capturadas são os peixes Serra,
Vermelhos, Tubarões, Biquara, Garajuba, Lagosta (apesar do decréscimo vertiginoso do seu
valor) e o Camarão.

Figura 19: Rede "Boiada" (à esquerda), Pesca de “arrastão” na Praia do Tourinho (à direita). Fonte: Paulo Filho,
09/2014 (fotografia da esquerda). Adaptação de foto retirada do site “Aqui se faz Gostoso” (fotografia da
direita).
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Na comunidade aqui abordada, constatamos a presença de dois tipos de
embarcações: Jangadas à vela ou à motor e o Bote baleeira. Segundo Aldenor, ex-presidente
da Colônia de pescadores Z-34, ao todo são 85 embarcações cadastradas e regularizadas na
colônia de pescadores de São Miguel do Gostoso e capitania dos portos, destas, 45 são botes
baleeiros e 40 são jangadas.

Figura 20: Barco à motor e ao fundo Jangada "à pano" na Praia do Macéio. Acervo do autor: Paulo Filho,
09/2013

Relataram-nos os interlocutores (pescadores) que até os anos 1980 as embarcações
eram construídas a partir de toras de madeiras encomendadas do Pará, hoje foram substituídas
pela madeira de outras localidades próximas a São Miguel do Gostoso. Como não há mestrescarpinteiros na comunidade, os pescadores deslocam-se para outras localidades (Touros,
Macau, Maxaranguape) para encomendarem novas embarcações ou fazerem reparos nas que
por ventura possuam. Normalmente adquirem tais embarcações ao efetuarem empréstimo
através dos programas sociais de fomento à pesca ou ao trocarem, com velhos pescadores, por
motos, carros ou terrenos. (BEZERRA, 2009, pg. 58)
A composição e organização dos tripulantes da embarcação são mediadas pela rede
de parentesco. A localidade possui 500 pescadores, 85 possuem embarcações, os demais se
inserem na tripulação. Sendo assim, em caso de desfalques na tripulação por irmãos, primos,
filhos ou tios, estes são substituídos pelo compadre – amigo muito próximo da família,
geralmente padrinho de um dos filhos do amigo pescador. Fato também evidenciado por
Miller (2002, pg. 68) entre os pescadores de Barra de Tabatinga: “As relações de parentesco e
de amizade na comunidade, portanto, são o referencial mais imediato pelo qual os pescadores
formam suas tripulações para o mar”.
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Em São Miguel do Gostoso a tripulação é composta pelo Mestre – chefe da
tripulação, conhecedor do “pesqueiro” 29; Proeiro – ajudante do mestre, recolhe a rede e retira
o peixe; e o Piloto – sua função é conduzir a embarcação até o pesqueiro indicado pelo
“mestre”.
As formas de divisão do pescado são específicas de cada comunidade de pescadores.
Em geral 50% ou mais pertence ao dono da embarcação, mediante o fato, de ser ele o dono da
embarcação e também por ser de sua responsabilidade a manutenção do barco. Além disso, o
dono da embarcação fornece a alimentação da tripulação, os equipamentos necessários e o
gelo para conservação do pescado. Na comunidade estudada, as formas de divisão do pescado
também obedecem a esta lógica, ou seja, a maior parte fica nas mãos do dono da embarcação.
A outra parte será dividida com os membros da tripulação (mestre, proeiro e piloto), sendo
que, desta parte, ao mestre caberá a maior quantidade, por entenderem como forma de
valorização aos seus conhecimentos de mestrança.

Figura 21: Na Praia do Maceió, o desembarque dos pescadores no final da tarde. Eles levam o pescado direto
para peixaria de um ex-pescador. Acervo do autor: Paulo Filho, 09/2013.

No que tange às formas de comercialização pesqueira, já existe há algum tempo em
São Miguel do Gostoso, a figura do atravessador. São dois os que atuam nesta localidade.
Um deles compra o pescado diretamente dos pescadores e negocia com os estabelecimentos
comerciais locais, notadamente pousadas e restaurantes locais30. Já o outro, compra em São
Miguel do Gostoso e revende em outras localidades. Embora tenham consciência de que se
fizessem a negociação diretamente com os comerciantes locais poderiam obter um melhor
valor pelo pescado, os pescadores se sentem dependentes destes dois atravessadores. De
acordo com Bezerra (2009) os pescadores de São Miguel se sentem injustiçados pelo preço
pago pelos atravessadores, mas apesar de se sentirem explorados nestas transações, os
pescadores não reagem, uma vez que, não possuem tecnologia para o beneficiamento e
29

Espaço no mar onde os pescadores relatam encontrar peixes em abundância.
Segundo os interlocutores desta pesquisa, o peixe mais valorizado pelo mercado turístico é o “camorim”, um
peixe de carne magra e ideal para grelhar.
30
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conservação do pescado, bem como, não possuem transportes adequados para escoar a
produção. Além disto, os atravessadores conseguem a submissão e a fidelidade do pescador
através do sistema de aviamento – quando lhes fornece o material necessário para a pescaria
ou empresta-lhes dinheiro quando estes necessitam por motivos de saúde ou outros de igual
importância. Sendo assim, estão sempre estão em dívidas, muito mais de caráter moral do que
qualquer outro aspecto, tal situação está evidenciada no relato de Aldenor (ex-presidente da
colônia Z-34):
“O atravessador chega e dá o combustível da embarcação, aí ele amarra naquilo ali.
Eles chegam e tem que entregar pra eles (...) Já viu pescador rico? pescador é tudo
pobre. Agora vá ver atravessador, andam tudo de carrão” (Relatório de pesquisa,
11/2008)

O relato anterior faz alusão ao fato dos atravessadores “andarem de carrão”,
indicando que estes últimos, geralmente prosperam neste tipo de relação, diferentemente dos
pescadores que tendem a continuar na pobreza.
As formas de organização e representação política entre os pescadores podem
assumir formas variadas a depender dos costumes de cada comunidade. É normal que se
organizem e se mobilizem em torno das colônias de pesca ou associações. Em São Miguel do
Gostoso encontramos as duas – Colônia de Pesca (Z-34) e Associação de Pescadores. A
colônia é presidida por Ilza e possui 500 pescadores cadastrados, não oferece respaldo
jurídico, ou qualquer outro benefício na área da saúde e educação para os pescadores
cadastrados, no entanto, acompanha e direciona as licenças para pesca, seguros e
aposentadoria. Já a Associação de Pescadores foi criada em 1998 por aqueles que não
simpatizavam com a administração da Colônia. A princípio a associação teve por finalidade a
criação de uma cooperativa, mas o projeto não teve êxito. Possui ainda uma fábrica de gelo,
oferecendo como benefício aos seus sócios à aquisição de gelo por um menor preço. É
atualmente presidida por Leandro, e conta hoje com 20 sócios ativos (DINIZ; LIMA e
DANTAS, 2006).
2.2.7. FESTIVIDADES
As principais festividades de São Miguel do Gostoso são: o carnaval (entre Fevereiro
e Março), a festa de São Pedro (padroeiro dos pescadores) no dia 29 de Junho, a festa da
emancipação política da cidade em 16 de Julho e a festa do Padroeiro da cidade, São Miguel
Arcanjo em 29 de Setembro.
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No carnaval, a maioria dos blocos de rua é organizado por pousadas ou bares da
região, mas é aberto ao público em geral e costuma ser integrado por turistas (os que ainda se
encontram na cidade) e demais moradores.

Figura 22: Bloco de Carnaval "Nós na rua". Acervo: Ariclenes França, 02/2012.

A festa de São Pedro realizada no dia 29 de Junho possui caráter religioso, dada a sua
procissão realizada por terra e por mar, todavia, após este circuito, os pescadores se reúnem
na Praia do Macéio para comemorarem com bebidas e tira-gostos. Veremos no quinto
capítulo desta dissertação que esta celebração na praia por parte dos pescadores reverbera em
conflitos entre estes e os donos de pousadas instaladas na Praia do Maceió.
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Figura 23: Percurso marítimo da procissão de São Pedro. Acervo: Ariclene França, 06/2013.

Sobre as festividades religiosas, Bezerra (2009) informa que a igreja católica faz uso
de nomenclatura exclusiva para o diade São Miguel do Arcanjo, pretendendo a afirmação do
caráter religioso da comemoração, fato confirmado no seguinte relato:
“A festa do padroeiro está dividida em duas sessões: uma religiosa, que ocorre com
a missa; e a festa social, que reúne bandas e apresentações locais lá na praia” (Maria
José – artesã, 04/2013)

Segundo Ariclenes França, a festa do padroeiro tem duração de uma semana, e é
dividida entre festa religiosa e festa social. Na primeira é realizada a missa, batizados e
casamentos coletivos. Já a segunda é conhecida por envolver todas as práticas culturais não
religiosas, ou seja, a apresentação de bandas locais, do boi-de-reis, pastoril e encenações
teatrais:
“É uma festa, mas é uma festa religiosa, mas é cultural também. Tem palco armado
em frente à igreja, tem aquelas celebrações, tem as missas, tem os casamentos, tem
batizado e a noite tem o social. Tem boi-de-reis, tem pastoril que entra, tem festa
teatral daqui. O boi-de-reis a maioria é pescador e agricultor, as bandas de pop rock,
pequenas bandas, mas são daqui” (Relatório de pesquisa – 11/2008)

Durante a festa do padroeiro é comum a realização de casamentos coletivos. Os
noivos sem condições financeiras aproveitam a ocasião para contraírem matrimônio. Embora
os casamentos sejam coletivos, as festas são individuais, o que pelo fato de ser uma cidade
pequena e a maioria das pessoas se conhecerem, ocorrer de muitos serem convidados para
várias festas em um mesmo dia. (BEZERRA, 2009, pg. 36).
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Figura 24: Procissão de São Miguel Arcanjo no dia 29 de Setembro. Acervo: Ariclenes França, 09/2013.
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CAPITULO III
TURISMO, GLOBALIZAÇÃO, CONSUMO E CULTURA
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3.1. O TURISMO E GLOBALIZAÇÃO
Giddens (1991, pg. 69) define globalização como: “(...) a intensificação das relações
sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos
locais são modelados por eventos ocorrendo há muitas milhas de distância e vice-versa”.
Semelhantemente, afirma McGrew (1992) que a globalização se refere a processos
que atravessam fronteiras nacionais e integram comunidades, organizações e grupos em novas
combinações de espaço-temporais, tornando o mundo mais interconectado.
A partir destas definições é possível afirmar que, em se tratando de processos
globais, o sistema turístico é sem dúvida um de seus elementos potencializador, visto a sua
capacidade de romper as barreiras – inclusive aquelas de ordem burocráticas que cerceiam
muitas das relações entre Estados-Nações – promovendo a homogeneização cultural.
Stuart Hall, historiador cultural, aponta, em “A identidade cultural na pósmodernidade” (2002), como efeitos da globalização: 1) A desintegração das identidades
nacionais como resultado da homogeneização cultural do “pós-moderno global”; 2) O reforço
às identidades “locais” como resistência à globalização; 3) A substituição das identidades
nacionais por identidades “híbridas”. Segundo Hall (2002):
“(...) parece então, que a globalização tem, sim, o efeito de contestar e deslocar as
identidades centradas e “fechadas” de uma cultura nacional. Ela tem um efeito
pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e
novas posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais
políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-históricas. (pg.
87)

Em contraste à homogeneização cultural promovida pela globalização, há o
movimento de mercantilização da etnia e da alteridade. Uma nova mercadoria explorada e
reforçada pelas práticas turísticas, cujo interesse se volta para o consumo de “paisagens
locais”. Segundo Hall (2002, pg. 87): “(...) Algumas identidades gravitam ao redor daquilo
que Robins chama de ‘tradição’, tentando recuperar sua pureza anterior e recobrir as unidades
e certezas que são sentidas como tendo sido perdidas”.
É oportuno tratar os processos globais como um sistema de fluxos. Embora seja
reconhecida a preponderância e uniformidade dos fluxos das grandes metrópoles, Hannerz
(1997) e Appadurai (1999) defendem que a nova organização global da cultura não se
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enquadra no modelo clássico de centro-periferia, chamando a atenção para os fluxos
entrecruzados e os contra-fluxos. Segundo Appadurai:
A nova economia cultural global procura ser interpretada como uma ordem
disjuntiva, superposta e complexa, que não pode ser mais interpretada em termos
dos modelos de centro e periferia existentes (mesmo aqueles que poderiam
responder por múltiplos centros e periferias). (APPADURAI, 1999, pg. 312)

Embora chame a atenção para a distribuição desigual da globalização, Hall (2002)
parece concordar com a noção de contra-fluxos apresentada por Appadurai. Segundo Hall:
As pessoas que moram em aldeias pequenas, aparentemente remotas, em países
pobres, do “terceiro mundo”, podem receber, na privacidade de suas casas, as
mensagens e imagens das culturas ricas, consumistas, do ocidente, fornecidas
através de aparelhos de TV ou de rádios portáteis, que as predem à “aldeia global”
das novas redes de comunicação (HALL; 2002, pg.74)

Appadurai (1999) entende que a economia cultural global seja uma ordem disjuntiva,
e sua análise procede do estudo relacional sobre cinco tipos de fluxos: etnopanoramas, que
diz respeito ao fluxo de pessoas (turistas, imigrantes, exilados, trabalhadores);
midiopanoramas refere-se ao fluxo de informações provenientes de mídias eletrônicas;
tecnopanoramas refere-se a livre circulação da tecnologia entre as barreiras nacionais;
finançopanoramas informa o fluxo do capital global; e os ideopanoramas dizem respeito à
circulação global de imagens permeadas por sentido político.
A partir disso, compreendemos que o turismo enquanto fenômeno social, enquadrase exemplarmente dentro destes cinco tipos de fluxos, uma vez que envolve a circulação de
pessoas, de informações, capital financeiro, ideologias e tecnologias.

3.2. TURISMO E CONSUMO
Estamos convictos de que o turismo é mais uma das faces das sociedades de
consumo, e acreditamos que talvez resida neste fato o desinteresse inicial das Ciências
Sociais, sobretudo da Antropologia, pelo estudo do turismo.
O consumo, assim como o turismo, só se tornou pauta importante na Antropologia
após anos 1960, quando começou a ser superado o viés produtivista e moralista que imperava
sobre as Ciências Sociais e que havia designado ao consumo o papel de vilão e a um status
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marginal no interior da disciplina (TARCHNER, 2009; PORTILHO, 2005; BARBOSA &
CAMPBELL, 2006).
Segundo Barbosa (2006) o desinteresse inicial da Antropologia pelo estudo do
consumo se deu, sobretudo, pela ameaça que representava à noção do “outro” – preso em uma
cultura holística e não fragmentada –, sobre o qual a identidade da disciplina foi construída, o
contato com sociedades de mercado baseadas na impessoalidade e na racionalidade
econômica.

3.2.1. O ESPÍRITO HEDONISTA, A ÉTICA ROMÂNTICA E AS ORIGENS DO
TURISMO
Nesta subseção, assumimos o desafio de relacionar a origem das viagens turísticas
com o surgimento das sociedades de consumo, seguindo a crença de que ambas estão
intimamente relacionadas, ou melhor, de que a primeira seja uma consequência da segunda.
É importante lembrar que estamos tratando de uma forma específica de viagens, a de
cunho cultural, que reverberou nas atuais viagens turísticas. A princípio estavam ligadas ao
projeto de centralização do poder político real através de hábitos de consumo que fomentavam
a competição e demonstração de status entre os membros da corte. Segundo Tarchner (2009):
A evolução da corte, a transformação de comportamentos, atitudes e sentimentos
que nela se dá e que se expressa em seu estilo de vida – transformação essa
analisada em conjunto sob rubrica de um processo civilizador – e a própria
competição entre seus integrantes, Elias as relaciona à alteração no equilíbrio de
poder entre a nobreza e o reio e à centralização de que leva ao absolutismo. (pg. 58)

A evolução deste cenário reverberou nas Revoluções Industrial e Francesa. Ao
analisar estas duas, Campbell (2001) informa sobre certa atitude mental que imperava neste
período e que consistia na busca do prazer através de experiências sensoriais e emocionais,
denominada por ele de hedonismo. Também sobre uma ética romântica pautada em uma
filosofia das emoções que, em paralelo a ética protestante, fomentou estas revoluções.
O espirito hedonista orientado em sua busca pelo prazer motivou as viagens deste
período, alimentadas por imagens exóticas sobre os lugares visitados, construídas em boa
parte pela literatura de ficção romântica:
Em primeiro lugar, o prazer é procurado por meio de estimulação emocional e não
meramente sensorial, enquanto, em segundo, as imagens que preenchem essa função
são ora criadas imaginativamente, ora modificadas pelos indivíduos para o
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autoconsumo, havendo pouca confiança na presença dos estímulos “reais”.
(CAMPBELL, 2001)

A partir desta discussão, é natural podermos inferir que o turismo é um construto da
modernidade e se tornou possível graças às mudanças econômicas e sociais, sobretudo nas
práticas de consumo, na Europa ocidental e na América do Norte. E também que é uma das
formas de expansão do capitalismo que busca novas formas de consumo através da
transformação de paisagens e experiências em mercadorias.
3.2.2. O QUE CONSOMEM OS TURISTAS?
A massificação das viagens turísticas significou que um número maior de pessoas
passou a ter acesso ao consumo do lazer, porém, isto não significa dizer que todas as pessoas
do mundo puderam e possam usufruir o tempo livre praticando o turismo. Até os dias atuais,
as relações estabelecidas em contextos turísticos ainda são marcadas pela distinção entre
aqueles que consomem o lazer (turistas) e aqueles que trabalham (anfitriões/nativos).
As práticas turísticas se expandiram e se transformaram em uma mercadoria desejada
pelos indivíduos das metrópoles do mundo desenvolvido, promovendo o consumo de lugares
considerados exóticos e que alimentam as construções imagéticas previamente estabelecidas.
Isso se configura como uma das marcas das culturas de consumo:
E quando se pode falar em uma cultura de consumo? Uma possibilidade é a partir do
momento em “não os bens”, mas a “imagem” desses bens se torna acessível a todas
na sociedade. Isso obviamente é apenas um indício para se poder detectar a presença
dessa cultura e de modo algum significa que ela se reduza a ele. É todo um conjunto
de imagens e símbolos vão sendo criados e recriados, associados a esses bens, além
de novas formas de comportamento efetivo e no modo de pensar e sentir de
segmentos da vida mais amplos da população da chamada sociedade ocidental
(TARCHNER; 2009, pg. 52)

Colaborando com o argumento acima, sobre as imagens construídas pelas/nas
sociedades de consumo, Feasterstone (1995) informa:
(...) É possível argumentar que em alguns níveis se verificam perdas e fugas
persistentes e que, o capitalismo também produz (somos tentados a seguir a retórica
pós-modernista e dizer “superproduz”) imagens e locais de consumo. (pg.42)

O turismo, enquanto forma de consumo também implica no prestígio social e/ou
status daqueles que o tem acesso. Sendo assim, tende a ser superestimado pela sociedade
moderna, tornando-se um fim, um valor.
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Veblen (1965) foi o primeiro a chamar atenção para a busca de prestígio através do
cultivo do ócio. Segundo o autor, desde as sociedades bárbaras, a utilização do tempo em
atividades não-industriais – não cotidianas e repetitivas – é considerada honorífica. Naquelas
sociedades, a honra e o prestigio eram adquiridos mediante a ocupação em atividades
artísticas, esportivas, bélicas e religiosas, ou seja, o caráter definidor da classe ociosa não
residia em não fazer nada, mas sim de utilizar o tempo praticando atividades que elevassem o
espirito.
Desta forma, é possível inferir que a busca por mais tempo livre de obrigações
atreladas à dimensão do trabalho seja uma das características das sociedades de consumo, e
que as viagens turísticas são instrumento de satisfação deste desejo.
A partir de Douglas e Isherwood (2009), acreditamos que os deslocamentos turísticos
são formas de comunicação através do qual os indivíduos buscam sentido no fluxo dos
acontecimentos. A viagem turística é também um ritual e toda a gama de coisas a ela atrelada
servem como forma de marcar uma experiência e obter sentido.
Sabiamente, os empreendedores do turismo adestraram e sistematizaram o olhar do
turista sobre o que deve ou não ser visitado. E o marketing turístico se empenhou em construir
destinos condizentes com as imagens sobre lugares que os turistas previamente criaram a
partir da influencia dos hábitos de consumo de classes superiores, da literatura e do cinema
(URRY, 1996).
Nesta esfera de compreensão, os turistas da modernidade viajam motivados por uma
“autenticidade

imagética”,

estimulados

pelas

propagandas

dos

destinos

turísticos

estereotipadas que, por sua vez, pressionam as comunidades receptoras a “encenarem” sobre
suas culturas a partir da imagem requerida pelos turistas:
Os turistas contemporâneos, desse modo, viajam a procura de
‘pseudoacontecimentos’, da autenticidade imagética, pois são instigados por
imagens propagandísticas, novelescas e prosaicas dos destinos turísticos, repletas de
caricaturas, clichês e estereótipos que criam neles um “sistema de ilusões” (Urry,
2001). Tal demanda pressiona os media e as comunidades receptoras a “produzir
exibições” estandardizadas e, se tratando de Brasil, tropicalizadas, que
retroalimentam a insaciedade dos olhares perdidos do turista em busca do exótico.
(TRINDADE, 2009, pg. 27)
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Na construção e divulgação de imagens sobre os destinos turísticos, os meios de
comunicação ocupam o papel central – que outrora fora exercido pela ficção romântica –, uma
vez que possuem acesso a diferentes grupos sociais:
O desenvolvimento tecnológico tornou possível que as comunicações, por meio de
imagens e dos sons, cheguem a todas as populações. Televisão, cinema, rádio,
internet articulam as informações a partir de signos diferentes daqueles utilizados na
comunicação escrita. Os espaços reais que passam a ser conhecidos e submetidos
aos critérios da cultura analógica entram em evidência por meio dos hipertextos,
CD-RON, internet e páginas da Web, Todos esses instrumentos codificam a
realidade de maneira cifrada. A tecnologia invadiu o mundo, especialmente o mundo
do turismo, que se faz sobretudo de imagens recorrentes e por isso carregadas de
significação. (CORIOLANO, 2003, pg. 99)

Os meios de divulgação de imagens turísticas transmitem estas com a maior
intensidade de estímulos visuais para atrair o maior numero de atenções:
No turismo, o primeiro nível utiliza a imagem para passar por exemplo, a idéia do
lugar e apresentar os atrativos turísticos, com o objetivo de construir o sistema de
representações (um sistema de ilusão, um mundo virtual que sirva de base para que
o turista selecione e avalie os lugares potencialmente visitáveis). O turista busca
sonhos e ilusões, quer fugir do cotidiano, por isso os espaços turísticos se organizam
em torno do que MacCannell (apud, Urry, 1996: 25) denomina de autenticidade
encenada. (CORIOLANO; 2003, pg. 101)

Por sua vez, a comunidade local se apropria deste “olhar do turista” para produzir
consciente e astuciosamente o exotismo desejado, tirando o máximo de proveito destas
situações de contato.
3.3. CULTURAS TURÍSTICAS: AS CULTURAS DE CONTATO DA PÓSMODERNIDADE
É evidente que o turismo enquanto um processo social de escala global gera efeitos
de diferentes magnitudes sobre a economia, meio ambiente e práticas sociais das comunidades
receptoras. Segundo Gomes (2007) ele pode atuar tanto na degradação, como por exemplo,
com a trivialização da cultura local, a especulação imobiliária, o aumento da criminalidade, a
exploração sexual, a dependência econômica, a descaracterização dos espaços, as mudanças
nos costumes e valores; quanto pode atuar como importante mecanismo de valorização do
patrimônio histórico-cultural através da troca cultural estabelecida, representar significativos
avanços na infraestrutura e melhor reordenamento dos espaços, e principalmente, na geração
de emprego e renda.
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A compreensão sobre a maneira como as culturas locais interagem dentro do
processo turístico, exige o abandono da perspectiva da cultura como um todo integrado,
harmônico e coerente e que, se utilizada nestes casos, levaria equivocadamente a
compreensão de um processo de “aculturação” das comunidades receptoras locais.
O conceito limitado de cultura foi característico nas produções antropológicas até os
anos de 1970. Foi considerado por Ortner (2007) como modelos de coerção social, uma vez
que os indivíduos eram considerados desprovidos de qualquer agência sobre a estrutura social.
Estes antigos modelos de descrição cultural se mostravam (e se mostram) incapazes de
explicar os diversos fatores de mudança pela qual o mundo contemporâneo atravessa.
Com isso, autores, como Sahlins (1997) e Santana (2009) chamam a atenção para um
conceito de cultura mais flexível e dinâmico, onde os indivíduos atuam de maneira decisiva
nos processos de construção e reconstrução cultural. Sahlins defende que o contato cultural
cada vez mais frequente entre as sociedades de larga escala e as populações tradicionais,
proporcionadas pela globalização, não é suficiente para o fim da cultura destas últimas,
tampouco para sua submissão, mas o contrário, o contato investe-lhes da capacidade de se
apropriarem dos elementos que lhes são mais pertinentes para refletir e reinventar-se. Sobre o
caráter dinâmico da cultura e a agência dos indivíduos em contextos turísticos, argumenta
Santana:
(...) a cultura, como abstração, reflete um modelo ideal, construído pelos cientistas
sociais, que inclui, em sua diversidade, os padrões de comportamento, os utensílios,
os símbolos e significados dados tanto àqueles quanto às relações sociais. Inclui-se,
assim um conjunto de elementos tanto observáveis quanto não-observáveis, que são
apreendidos (grifo meu) e transmitidos de uma geração à outra. Internamente
integrada em um todo organizado em módulos específicos, ou subculturas,
condiciona desde o tipo de humor e a expressão das emoções até a estética e a moral
de seus partícipes. Estes, como sujeitos da cultura, não podem ser considerados seus
elementos passivos, simples fantoches que consomem e transmitem; ao contrário,
suas experiências e vivências, suas pequenas e grandes adaptações, suas estratégias
de sobrevivência, tornam-nos agentes da inovação e mudança, transmitindo sua
própria argumentação cultural, mas sempre com leves – ou enormes – modificações
para os seguidores do grupo. (SANTANA; 2009, pg. 72)

Chamamos a atenção na citação acima para a palavra “apreendido”, noção já
destacada por Tylor ([1871] 2009) em sua descrição clássica sobre o conceito de cultura. A
noção de “apreendido” informa sobre o caráter transmissivo da cultura. A partir do contato
entre culturas e grupos distintos, tal como ocorre em contextos turísticos, elementos culturais
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são transmitidos entre ambos, de modo que, faz surgir uma cultura de contato, uma cultura do
encontro:
(...) Evidentemente, entre a cultura local cotidiana e esta nova situação existe uma
analogia, mas não se trata de uma cópia exata. Surge, assim, uma cultura de contato
ou cultura do encontro, resultante das formas adaptadas de visitantes e residentes,
que a fazem diferente das duas culturas matrizes e onde cada uma delas “empresta”
parte de seus conceitos, valores e atitudes de forma assimétrica, constituindo em si
mesma uma combinação cultural única. (SANTANA; 2009, pg. 156)

Colaborando com a argumentação acima, Ashton (2006) informa:
No que se refere à questão sociocultural, conforme Maffesoli (1996), a cultura é um
produto social e, como tal, é um processo contínuo de criação e recriação; portanto,
não é estática, pode ser mutável. Os valores guardados de geração em geração vão se
adaptando à sociedade contemporânea, em movimentos ondulares de ação e
retroação. Ao se adotar uma visão mais antropológica, pode-se optar por tratar, aqui,
a cultura como a interação entre pessoas e como essas apreendem umas com as
outras. (BURNS, 2002). Nesse sentido, ela pode ser acumulada, assimilada e
passada adiante por uma gama de tradições e padrões de comportamento, que foram
adquiridos e transmitidos entre as gerações, ou seja, a cultura é o que diferencia um
grupo de pessoas de outro grupo. (pg. 18-19)

Ashton (2006) também chama a atenção para um aspecto bastante discutido em
diversas produções acadêmicas em antropologia do turismo, a mercantilização da cultura local
que, cada vez mais é explorada como mercadoria na indústria do turismo com o rótulo de
turismo histórico-cultural.
(...) as manifestações culturais, como produto turístico, contribuem para o resgate e a
preservação das identidades intrínsecas a cada região onde estão inseridas, à
valorização e divulgação, dos usos e costumes característicos das pessoas que vivem
na localidade. (ASHTON; 2006, pg. 19)

Gomes (2007) entende que a transformação do patrimônio cultural das comunidades
receptoras do turismo em um meio de consumo é muitas vezes preferível à sua deterioração
ou esquecimento como fruto do descaso e desinteresse do poder público.
Banducci Júnior (2001) afirma que apesar da real capacidade que possui a atividade
turística em interferir negativamente em alguns processos de socialização típicos de algumas
comunidades, ele também pode contribuir com outras situações sociais que permitem aos
nativos a manutenção de suas identidades culturais.
Neste sentido, segundo Peciar (2006), o turismo cultural, voltado ao conhecimento
sobre o sistema cultural das localidades visitadas, se define como:
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(...) aquele que tem por finalidade o enriquecimento da personalidade humana,
através de informações, conhecimentos e contatos oriundos da experiência da
viagem, quando os turistas entram em contato com as comunidades receptoras,
assim como com suas formas de agir e, sentir e de expressar a vivência do seu
cotidiano (pg. 46).

Nesta esfera de compreensão, o turismo cultural se orienta, assim, pelo interesse no
conhecimento sobre a identidade cultural daqueles aos quais os turistas visitam. Esta
modalidade de turismo, quase sempre imbuído pelo caráter histórico, pode funcionar como
importante elo entre o passado e o presente, bem como, proporcionar a valorização da cultura
material e imaterial local.
Tomado os devidos cuidados em relação ao esvaziamento e transformação de
práticas e artefatos culturais em souvenirs de viagem, a atividade pode contribuir para
manutenção e revitalização de manifestações culturais voltadas de sentido para a comunidade
local. A conscientização da população local sobre os desejos e expectativas sobre esta pratica,
permite que compreendam os benefícios que podem gozar e malefícios a serem evitados
(GOMES, 2007).
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CAPÍTULO IV
“AQUI SE FAZ GOSTOSO”: A COSTRUÇÃO SOCIAL DE UM ESPAÇO
TURÍSTICO
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4.1. O ÍNICIO
É versão amplamente disseminada que as práticas turísticas em São Miguel do
Gostoso tiveram inicio na década de 1990, quando Leonardo Godói, um velejador
independente, natalense de origem, instalou-se na localidade e abriu a primeira pousada local,
chamada de “Pousada do Gostoso”:
(...) Leonardo Godói, um navegador que baixou âncora em São Miguel do Gostoso e
tornou-se um dos pioneiros do turismo local – foi ele quem criou o primeiro
estabelecimento hoteleiro da cidade, a Pousada do Gostoso, há mais de 20 anos. Ele
também abriu o “La Brisa”, o primeiro restaurante da cidade e um dos primeiros do
Rio Grande do Norte a receber as famosas estrelas do Guia Quatro Rodas, em
funcionamento até hoje. (NERI, 2012, pg. 60-61)

Alguns relatos colaboram com a citação acima:
“O turismo aqui começou na década de 1990, com dois ícones, o Leonardo Godói
que construiu a Pousada do Gostoso, e depois Emanoel Neri que construiu a
Pousada dos Ponteiros na praia do Maceió. Eles que começaram a divulgar São
Miguel do Gostoso como um destino turístico” (Cristiane Alecrim – Ex-secretária de
Turismo, 04/ 2013)

Bem como o relato do próprio Leonardo Godói:
“Quando cheguei aqui, em 1988, pela beira da praia, achei muito lindo a paisagem
com aqueles coqueirais. Decidi ficar. Alguns anos depois eu resolvi abrir a pousada.
Antes eu recebi a minha mãe na minha casa e contei sobre a ideia. Ela disse que eu
estava louco de abrir uma pousada no fim do mundo (risos). Realmente, naquela
época era ainda uma vilinha de pescadores, ninguém imaginava que iria chegar ao
que é hoje”. (Leonardo Godói – Empresário, 04/2013)

Durante a primeira gestão de João Wilson Neri (1997-2000), com o auxílio do
engenheiro Gilson Neri (irmão de João Wilson), o primeiro prefeito eleito de São Miguel do
Gostoso promoveu uma série de mudanças urbanísticas na cidade, tais como: alargamento e
alinhamento das ruas, construção das praças e reordenamento da orla marítima (NERI, 2012).
Neste mesmo período, com os recursos advindos do PRODETUR construiu-se o
pórtico da cidade e a urbanização das praias do Cardeiro, Xêpa e Maceió:
“Com o PRODETUR, criou-se os três portos: do Cardeiro, da Xêpa e do Maceió,
teve o calçamento, o pórtico, que eu acho horroroso, pois eu acho que poderiam ter
feito algo mais simples, por exemplo, em Touros tem uma jangadinha, no nosso
poderia ter uma vela de Windsurf, algo que seja mais a nossa cara”. (Maria Estela –
empresária, 03/2013)

As transformações urbanísticas na orla das praias do centro de São Miguel do
Gostoso também resultaram na transposição – para não dizer remoção - de alguns moradores,
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a maioria deles pescadores, que possuíam habitações modestas naquelas praias para regiões
mais distantes delas.
“Há muitos anos atrás o primeiro prefeito comprou a casinha que eu tinha na praia.
Comprou não, trocou. Era uma casinha de taipa ainda. Aí ele ficou com a casa e o
terreno, e me deu a casa que eu moro na Rua Arabaiana, é pequena, mas é de
alvenaria. (Informante Y – pescador/aposentado, 09/2013)

Ainda na primeira gestão de João Wilson, foram definidos os primeiros conceitos de
marketing do município, tendo sido escolhido a famosa frase “Aqui se faz Gostoso”:
Paralelamente a isso, iniciou-se uma forte divulgação, nos principais meios de
comunicação do país, do destino turístico São Miguel do Gostoso. (...) Em pouco
tempo, o destino São Miguel do Gostoso foi se consolidando e tornando-se
conhecido em todo país e até no exterior. Hoje é o terceiro maior polo turístico do
Rio Grande do Norte, atrás apenas de Natal e Pipa. (NERI, 2012, pg. 83)

No inicio dos anos 2000, Emanuel Neri abriu a segunda pousada de São Miguel do
Gostoso, a “Pousada dos Ponteiros”. A terceira Pousada construída foi a “Pousada Mar de
Estrelas” do casal José Torres e Maria Estela:
“A primeira pousada foi a de Leonardo Godoi, que foi um desbravador. Depois veio
a de Emanuel e a terceira foi a nossa. Nós já recebíamos amigos e parentes que
moravam fora, aqui na nossa casa. Aí os amigos diziam: “Porque vocês não abrem
uma pousada?”. E essa ideia foi se desenvolvendo, até que decidimos criar a
pousada ‘Mar de Estrelas’”. (Maria Estela – Empresária, 03/2013)

A partir dos relatos acima, tornar-se perceptível que o processo de turistificação local
teve como ponto de partida um projeto pessoal e familiar que posteriormente veio a ser
incorporado pela gestão municipal. O desenvolvimento turístico de São Miguel do Gostoso
possibilitou ainda, que as famílias que formam a sua elite política agregassem ainda mais
poder e prestígio com o processo. As narrativas sobre o início e os sentidos do processo
turístico revelam a busca por um estatuto firmado na tradição e na “vocação natural” da
localidade como espaço de/para turismo. Figuras como Leonardo Godói – o “desbravador” –
adicionam ao imaginário local a coerência histórica ao fluxo desordenado dos
acontecimentos.
4.2.

OS ESPAÇOS
Um dos fatos mais curiosos deve ser comprovado por todos aqueles que fizerem uma

busca rápida de imagens ou mapas de São Miguel do Gostoso pela internet. Perceberá que a
maioria destas imagens evidenciam a área litorânea da cidade. Como dito antes, após ser
elevado a condição de munícipio, São Miguel do Gostoso passou a contar com outras 26
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comunidades e distritos. No entanto, neste jogo de imagens produzidas pelo marketing
turístico verifica-se que a imagem de São Miguel do Gostoso se reduz ao seu circuito
turístico, formado pelas praias da zona urbana costeira do município.
Geograficamente, a zona turística da cidade é a sua zona urbana costeira,
notadamente o centro da cidade, da Avenida dos Arrecifes em direção ao mar, o que informa
os seguintes espaços: Ponta do Santo Cristo, Praia do Cardeiro, Praia da Xêpa, Praia do
Maceió, Praia do Tourinhos (Tourinhos do Reduto) e Praia do Marco. Dentro deste circuito,
outros espaços são colocados como de visitação turística: O “suspiro da baleia” (Praia do
Tourinhos), a Igreja de São Miguel Arcanjo, o museu “Casa de Taipa” (ver anexos) e o Marco
do descobrimento localizado na praia que faz referência ao fato histórico. A ilustração a
seguir é um dos inúmeros mapas e infográficos que se pode encontrar na internet, nos sites e
blogs das agências e outros mediadores do turismo local, são também os fornecidos pelas
recepções das pousadas aos seus hospedes:

Figura 25: Infográfico do espaço turístico de São Miguel do Gostoso 31.

Segundo Cristiane Alecrim:
“Geograficamente falando, o circuito turístico de São Miguel do Gostoso é o seu
litoral, praticamente, só as praias aqui do centro, porque há outras praias, como a
praia do Tourinho, um pouco mais distante, é assim... virgem, tem umas barracas, e
o pessoal vai lá pra tomar banho, tomar uma cerveja, mas é basicamente as praias
daqui” (Cristiane Alecrim – ex- secretária de turismo, 04/2013)

Em São Miguel do Gostoso explora-se o turismo esportivo e o de sol e praia, sendo
as praias da Ponta do Santo Cristo e Cardeiro, os principais espaços entendidos como

31

Informação retirada do site: http://www.aquisefazgostoso.com.br/index.php/mapas/em 15 de Julho de 2011 às
16h 15.
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propícios para o turismo esportivo e as praias da Xêpa, Maceió, Tourinho e do Marco os
espaços destinados para o segundo tipo:
“Aqui temos o turismo de sossego, ou seja, as pessoas vem aqui pra descansar.
Outro tipo de turista é os que buscam os esportes náuticos, porque São Miguel tem o
melhor vento do estado e é o melhor local para velejar, então aqui nós temos o
campeão de kitesurf e o tri-campeão de windsurf. O mar daqui não é revolto, não
tem arrebentação, o que é propício para um novo esporte, o stand up paddle. A ponta
do Santo Cristo é um lugar especifico para a prática desses esportes, então o turista
que vem pra cá para isso, geralmente ficam nesta região de São Miguel do Gostoso”
(Cristiane Alecrim – Ex-secretária de turismo 04/2013)

Segundo informações fornecidas pela Secretaria de Turismo, somado aos dados
coletados durante a pesquisa de campo, fizemos abaixo uma descrição sobre os espaços
designados como “espaços turísticos”. Estes são lugares apresentados pela gestão municipal e
a iniciativa privada como o roteiro/circuito turístico de São Miguel do Gostoso. Costumam
aparecer em abas de sites e blogs dos mediadores do turismo como “O que deve ser visto” ou
“o que deve ser visitado”. As narrativas sobre estes espaços foram contadas principalmente
pelos moradores mais velhos da localidade, difundidas pelas instituições sociais locais e
repetidas uníssonas pela população. Segue abaixo as descrições sobre estes espaços:
Praia do Santo Cristo:
As narrativas sobre esta praia – que de antemão informamos, precisam ser
relativizadas – informam que após fincar o marco do “descobrimento” na Praia do Marco, a
expedição comandada por Gaspar de Lemos navegava em direção ao sul quando percebeu
nesta região um grupo de indígenas. A frota resolveu então ancorar nesta praia, e ao fazê-lo
foram rechaçados pelos índios que ainda conseguiram aprisionar o padre que estava entre a
tripulação. O padre foi morto e devorado em um ritual antropofágico. Segundo relatos,
séculos depois, quando São Miguel do Gostoso já era uma pequena vila, encontrou-se nesta
praia um crucifixo que foi associado à história anterior – que circula há séculos na localidade
– e então decidiram chamar a praia de Ponta de Santo Cristo.
Hoje esta praia é a mais valorizada pelo mercado turístico, os valores dos imóveis
próximos a ela são os mais altos. Nela encontram-se situados condomínios e pousadas ligadas
aos clubes de kitesurf e windsurf. Este espaço foi designado pelo projeto turístico local como
espaço privilegiado para os esportes náuticos, e bandeiras dos três clubes (Kauli Seadi, Dr.
Wind e Escola do Gostoso) demonstram isto, demarcando os seus espaços em terra e no mar.
É uma praia de eminente fluxo de pessoas durante todo o dia, principalmente durante os
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meses que correspondem à alta estação. Costuma concentrar em sua rede hoteleira o maior
numero de turistas, principalmente os estrangeiros praticantes ou interessados nos esportes
náuticos.

Figura 26: Ponta do Santo Cristo. Praticante de Windsurf. Acervo do autor: Paulo Filho, 01/2014.

Praia do Cardeiro:
Esta praia encontra-se ao lado da Ponta do Santo Cristo, separadas pela Lagoa do
Cardeiro. O seu nome faz referência a um pé de Cardeiro que, segundo as narrativas, lá existia
e que desapareceu com o avanço do mar. Este espaço também fora destinado para a prática do
windsurf e kitesurf. Mas ao contrário da Ponta do Santo Cristo, existe nela uma pequena
infraestrutura urbanística onde se encontram alguns quiosques e bares. Assim como na praia
vizinha, costuma concentrar em suas pousadas grande parte dos turistas que visitam São
Miguel do Gostoso.

Figura 27: Quiosques na Praia do Cardeiro. Acervo do autor: Paulo Filho, 01/2014.
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Praia da Xêpa:
De acordo com Leonardo Godói, a Praia da Xêpa recebe este nome em referência ao
fato histórico ocorrido em 1944, quando foi destacado para São Miguel do Gostoso um
pelotão do exército. “Xêpa” em termos militares significa comida. E a referência feita ao local
deve-se ao fato de que nele era distribuída entre a população local a sobra da “xepa” dos
soldados ali acampados.
Este espaço possui a maior infraestrutura urbana, com quiosques, praça e quadra
poliesportiva. Além disso, possui bares e restaurantes, muitos dos quais oferecem culinária
estrangeira (mexicana, italiana e espanhola). Como dizem os moradores, apesar da
infraestrutura que possui, a Praia da Xêpa é um local de “passagem” que em termos locais
significa um local para onde se vai para tomar banho de sol e de mar, mas onde os visitantes
não costumam permanecer muito tempo em sua visita ao local.

Figura 28: Fotografia aérea da Praia da Xepâ. Acervo: Sebah Campos, 2011.

Praia do Maceió:
A Praia do Maceió recebe este nome em referência as pequenas lagoas que se
formavam a partir das águas do mar nas grandes marés, fenômeno que já não mais ocorre,
pois a duna que se formou na entrada do mar impede. O Maceió é um tradicional centro
pesqueiro, foi lá que se iniciou o povoamento de São Miguel do Gostoso. Alguns a chamam
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de “Porto Trapiá” em referência à um trapiazeiro que antes lá existia. Se as Praias da Ponta do
Santo Cristo e do Cardeiro são destinadas e vendidas como espaço para a prática dos esportes
náuticos, a Praia do Maceió é vendida pelo marketing turístico local como espaço de
tranquilidade e descanso. O cenário vendido é o de um bucolismo relacionado às práticas
pesqueiras.
Assim como a Praia da Xepâ, o Maceió é uma local de “passagem” no que diz
respeito ao turismo, exceto pelos hóspedes de algumas pousadas a beira-mar desta praia.
Todavia, neste espaço impõem-se as rotinas de pesca, que por sua vez são integradas a
paisagem oferecida pelo pacote turístico.

Figura 29: Embarcações de Pesca na Praia do Maceió. Acervo do autor: Paulo Filho, 09/2013.

Praia do Tourinhos:
Localmente também é conhecida como Praia do Reduto (Reduto de Holandeses) por
ter servido de abrigo para os holandeses expulsos de Touros em 1654. É considerada a praia
mais bonita de São Miguel do Gostoso (inclusive pelo marketing turístico), sua enseada é
margeada por formações rochosas conhecidas como reduto. Não possui infraestrutura urbana
e encontra-se fora do centro da cidade. Por sua paisagem e também pela falta de estrutura
urbanística, é vendida pelos sites dos mediadores do turismo local como praia exótica, quase
“virgem”. Por se encontrar um pouco mais distante da cidade e por não possuir meios de
hospedagem próximos, a praia é um espaço para breve visitação considerada propícia para a
prática do turismo de “sol e praia”. Lá se encontra o “suspiro da baleia” um fenômeno
natural que ocorre proveniente da pressão formada pela água do mar ao penetrar as formações
rochosas.
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Figura 30: O "suspiro da baleia", Praia do Tourinhos. Arcevo: Heldene Santos, 2013.

Praia do Marco:
Nesta praia, que também se encontra fora da sede do município, encontra-se o
primeiro Marco de Posse Português chantado durante o Brasil colonial (ver capítulo 2), o seu
principal atrativo. A esta praia vincula-se a prática do turismo de “praia e sol”, mas também
se começa a dar maior atenção às visitações interessadas pelo caráter histórico local.
Encontrar-se-á nela algumas poucas pousadas, sendo a mais conhecida delas a de propriedade
de Tânia Teixeira, chamada de “Arraial do Marco”; também possui um importante núcleo
pesqueiro que divide espaço com casas de veranistas32.
4.3. IMAGENS E MEDIAÇÃO
O turismo como atividade sistêmica necessita para o seu melhor funcionamento de
meios que articulem as diversas instâncias a ele ligadas. Desta forma, o turismo necessita de
mediadores entre os turistas e aqueles que oferecem produtos e serviços ligados ao mercado
turístico.
Assim, o turismo envolve uma soma de operações de natureza econômica,
diretamente relacionada com a entrada, permanência, deslocamento de visitantes
para dentro e para fora dos lugares, gerando uma série de relações e inter-relações,
especialmente, nos núcleos receptores. No conjunto dessas relações estão os
prestadores de serviços turísticos, tais como: meios de hospedagem, transportadoras
turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, restaurantes, cafeterias,
bares, locais destinados a eventos e agências de turismo. (FERNANDES &
CORIOLANO, 2012, pg. 353)

32

São chamados de veranistas os indivíduos que possuem uma segunda residência destinada a fins de lazer,
geralmente ocupadas no verão.
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Na perspectiva de Calderipe (2006) os mediadores são sujeitos sociais que transitam
entre vários universos culturais, e têm como tarefa intermediar os turistas com o espaço
turístico. Segundo a autora, o mediador atua em uma rede de diálogos que vai além das
relações comerciais. Neste universo de mediação cultural encontram-se as operadoras e
agências de turismo:
As operadoras e as agências de turismo são importantes na comercialização dos
destinos turísticos, são canais de produção e distribuição de produtos turísticos,
fazendo a conexão entre prestadores de serviços e turistas. É evidente a importância
dos operadores e agentes de turismo, favorecendo os fluxos turísticos, influenciando
a criação e/ou o aumento da acessibilidade por meio de voos regulares e charters,
portanto exercendo influência na competitividade dos destinos turísticos.
(FERNANDES & CORIOLANO, 2012, pg. 354)

Sobre as práticas turísticas em São Miguel do Gostoso, o papel de mediação entre
visitantes, população local e espaço turístico, é exercido pelas agências de turismo, pelos
proprietários de meios de hospedagem e alimentação, os taxistas e moto-taxistas, e
recentemente os guias turísticos33 que cumprem a função de introduzir os visitantes no modo
de vida de São Miguel do Gostoso.
A mediação cultural tem proporcionado aos moradores o acesso ao universo social
dos visitantes e, assim, promove um intercâmbio entre nativos e turistas:
“Independente da origem dele (turista) o importante é que haja o intercâmbio,
quando um turista se desloca, está havendo um intercambio de cultura, de educação,
sempre se deixa um pouquinho, sempre se leva um pouquinho, não necessariamente
o palpável, mas a história, a cultura... e havendo a troca, o intercâmbio, a gente vai
crescendo como pessoa” (Cristiane Alecrim– ex-secretária de turismo, 04/2013)

Como concorda outro interlocutor desta pesquisa:
“Mudou a comunicação com o povo, porque a gente trabalhava com o mar e tinha
pouco contato com as pessoas que chegavam, e aqui a gente trabalhando em terra,
todo dia tem gente na cidade, todo dia a gente tá se comunicando e aprendendo”
(Raimundo Venâncio – pescador aposentado, 03/2013)

Além disto, os mediadores do turismo local são responsáveis por definir o que é
turismo e o que deve ser explorado localmente, definem também os espaços e os itens de
interesses turísticos. Neste sentido, percebe-se em São Miguel do Gostoso que o universo da
mediação é em grande parte orientado pelos interesses econômicos dos empresários ligados
ao turismo. Estes se organizam em torno da Associação de Empreendedores de São Miguel do
33

No ano de 2013 foi criada pela ong. AMJUS a agência de turismo “Gostoso Ecotur” a primeira a oferecer o
serviço de guias turísticos.
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Gostoso (AEGOSTOSO). Esta entidade, sem sede e sem espaço fixo para reuniões, foi criada
em 2006 pelo primeiro empreendedor do setor turístico da cidade, Leonardo Godoi, e contou
com a importante atuação de Emanuel Neri, antes jornalista da Folha de São Paulo, como
divulgador de São Miguel do Gostoso enquanto destino turístico nos meios de comunicação
mais influentes do país.
A entidade é presidida atualmente por João Roberto Scomparin, tendo Leonardo
Godoi como vice, Ruy Mazurek como diretor de administração e Emanuel Neri como diretor
de comunicação. Subdivide-se em direções setoriais: Beatriz Scott é a responsável pelo setor
de hospedagem; Luiz Vicente pelo comércio varejista; Rosana Carneiro pelo setor de
alimentação; Ismael Souza pelos prestadores de serviços e Sivanaldo Silva pela ligação com a
pesca e os esportes náuticos. Por fim, o conselho fiscal que é integrado por Robson Camilo de
Souza, Sylvia Costa e Fábio Ribeiro Brito.
Apesar da entidade contar com quase 500 empreendedores associados, o que se
percebe é uma falta de articulação, ou nas palavras de Ruy Mazurek (diretor administrativo):
“falta profissionalização”. Além de não possuir uma sede, a entidade é palco de conflitos e
desinteresses em torno das questões relacionadas ao turismo local. Há pouco feito em termos
de práticas efetivas a partir do que foi decidido em suas reuniões. O que fica evidente é o fato
de que as práticas turísticas em São Miguel do Gostoso funcionam a partir de mobilizações e
ações individuais que, por vezes, assumem o caráter de interesse coletivo.
Apesar disto, há um papel que AEGOSTOSO e os outros mediadores exercem muito
bem, que diz respeito às imagens vendidas sobre a localidade. Não só atuam na confecção
destas imagens, como trabalham ativamente para sustentar o cenário que vendem.
Segundo Coriolano (2003) o turismo é, sobretudo, um universo de símbolos, ideias e
representações sobre lugares. Um conjunto de preconcepções que se criam a partir de imagens
apresentadas por agentes do turismo. Segundo a autora:
As representações mentais construídas no turismo ocorrem a partir do momento da
intenção da viagem e constituem um universo elaborado pelo imaginário, que vai ser
desvelado na realização dessa viagem, quando se constroem novas representações.
(CORIOLANO, 2003, pg. 97)

De acordo com Coriolano (2003), o turista é, desde a origem desta prática, alguém
que foge do seu cotidiano em busca do lazer e da consequente satisfação que se situa,
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sobretudo, em sua imaginação. Isso implica em expectativa de experiências que devem
divergir das encontradas na vida cotidiana. Sobre as imagens construídas, informa a autora:
Muitas vezes, elas são tomadas como realidades, a ponto de alguns indivíduos se
identificarem com personagens imaginárias, com comportamentos de culturas
exógenas, dos visitantes ou dos visitados, o que os leva a se imaginarem em
situações alheias à sua realidade, entorno e história. (CORIOLANO, 2003, pg. 98)

Na construção e divulgação de imagens sobre os destinos turísticos, os meios de
comunicação ocupam o papel central, uma vez que possuem acesso a diferentes grupos
sociais:
O desenvolvimento tecnológico tornou possível que as comunicações, por meio de
imagens e dos sons, cheguem a todas as populações. Televisão, cinema, rádio,
internet articulam as informações a partir de signos diferentes daqueles utilizados na
comunicação escrita. Os espaços reais que passam a ser conhecidos e submetidos
aos critérios da cultura analógica entram em evidência por meio dos hipertextos,
CD-RON, internet e páginas da Web, Todos esses instrumentos codificam a
realidade de maneira cifrada. A tecnologia invadiu o mundo, especialmente o mundo
do turismo, que se faz sobretudo de imagens recorrentes e por isso carregadas de
significação. (CORIOLANO, 2003, pg. 99)

Os meios de divulgação de imagens turísticas transmitem estas com a maior
intensidade de estímulos visuais para atrair o maior numero de atenções:
No turismo, o primeiro nível utiliza a imagem para passar, por exemplo, a idéia do
lugar e apresentar os atrativos turísticos, com o objetivo de construir o sistema de
representações (um sistema de ilusão, um mundo virtual que sirva de base para que
o turista selecione e avalie os lugares potencialmente visitáveis). O turista busca
sonhos e ilusões, quer fugir do cotidiano, por isso os espaços turísticos se organizam
em torno do que MacCannell (apud, Urry, 1996: 25) denomina de autenticidade
encenada. (CORIOLANO; 2003, pg. 101)

No contexto desta pesquisa, percebemos que diariamente São Miguel do Gostoso é
consumido enquanto imagem: compram-se suas “belas praias”, a sua “tranquilidade”
associada ainda ao seu aspecto de vila de pescadores, e, principalmente, suas condições
favoráveis à prática de alguns esportes. Uma busca nos principais sites sobre o turismo na
localidade informará isto.
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Figura 31: Marketing turístico do site "aqui se faz gostoso" em 2012. Disponível em: http//:
ww.aquisefazgostoso.com.br

Abaixo seguem algumas dessas imagens/imaginários criados e divulgados por
agências e pousadas através destes veículos de comunicação:
Tabela 2: Principais sites de divulgação turística de São Miguel do Gostoso e as imagens vendidas por eles
vinculadas à localidade.

SITES

MENSAGEM

http://praiadogostoso.com/

“UM PARAÍSO CHAMADO GOSTOSO:
A apenas 110Km a norte de Natal-RN, 1h20m
de viagem de carro, venha conhecer uma das
mais belas praias do nordeste Brasileiro, praias
desertas de águas mansas e brisa constante.
Uma cidade charmosa e tranquila. Um povo
acolhedor e hospitaleiro. Para descansar ou
velejar, Gostoso espera por si!”.

“PRAIAS LIMPAS E BONITAS:
As praias de areias fofas e brancas de São
Miguel do Gostoso são quase virgem, amplas e
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http://saomigueldogostosobrasil.com/

http://oportalsaomigueldogostoso.com.b
r/

limpas. Elas são ideais para caminhar, correr,
tomar banho de sol, passear de cavalo e
praticar windsurfe e kitesurf. As praias urbanas
como Ponta do Santo Cristo, Cardeiro, Xêpa e
Maceió ficam próximas de pousadas,
restaurantes e bares. Uma outra maneira de
curtir é visitar as praias mais distantes de São
Miguel do Gostoso através de passeios de 4x4
e buggy – Torinhos e Praia Arraial do Marco.
Venha e visite São Miguel do Gostoso e você
definitivamente terá algumas estórias para
contar para os seus amigos”.

“A HORA DO GOSTOSO:
Conhecido como a "esquina do continente",
São Miguel do Gostoso faz parte do Polo Costa
das Dunas e está localizado exatamente na
ponta oeste do continente sul-americano: “onde
o
vento
faz
a
curva”.
Esse destino turístico, onde o grande atrativo é
a natureza, é o reduto ideal dos praticantes de
esportes de vela, como o kitesurfe e windsurfe,
pela característica de seus ventos intensos.
Oferece sol e o vento nove meses por ano e
condições perfeitas para a prática de esportes
radicais. Das quatro praias, a Ponta do Santo
Cristo é a que apresenta as melhores ondas.
Distante 110 quilômetros de Natal, esse destino
do litoral norte tem como boas referências as
águas mansas e mornas, torneadas por dunas,
falésias e coqueiros. São Miguel do Gostoso é
um lugar limpo, tranquilo e seguro; ideal para
descansar e fugir do estresse urbano. Seu litoral
se alinha paralelamente à linha do Equador e a
posição geográfica favoreceu o desenho de
suas praias. Uma temperatura média de 26
graus e lindas praias que convidam à
descontração, ao banho de mar e aos prazeres
da vida em cenário belo, rústico e
aconchegante, onde a beira-mar é pontuada não
só por dunas, mas também por pousadas e
restaurantes charmosos.
Esta é a hora do Gostoso!”
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www.passeiosemgostoso.com.br

“PASSEIOS EM GOSTOSO:
A Agência Passeios em Gostoso disponibiliza
os serviços: passeios de Buggy, transfers,
aluguel de bicicleta, moto, quadriciclo e buggy.
Quando vier para São Miguel do Gostoso, não
deixe de fazer o City Tour; que consiste em um
belo passeio de buggy pelas praias Ponta do
Santo Cristo, Cardeiro, Xêpa e Maceió
seguidos pela Praça dos Anjos, Igreja Católica
e Museu Casa de Taipa. Tempo de duração: 1
hora. Valor total do passeio: R$ 25,00”

Fonte: Pesquisa de campo.

Certa vez em diálogo conosco, Ruy Mazurek – diretor administrativo da
AEGOSTOSO e um dos proprietário da pousada “Casa de Taipa” – quando perguntado sobre
a imagem eles procuravam transmitir em relação a sua pousada, respondeu:
“Aqui, nós vendemos sonhos! Sonho de tranquilidade. Por nossa pousada se
encontrar distante da praia, hoje nós somos os únicos que podemos oferecer de fato
esta tranquilidade. Eu também comprei um sonho, sou paulista e trabalhava com o
mercado financeiro. Decidi larga tudo e investir com meus sócios na tranquilidade”.
(Ruy Mazurek – empresário, 01/2014)

São Miguel do Gostoso, enquanto objeto de consumo, vende a imagem de “fazenda a
beira do mar”. Os estabelecimentos voltados para o turismo investem tanto na infraestrutura,
quanto na gastronomia, na união dos elementos de uma tradição pesqueira e campesina:
“A imagem que vendemos é de um município tranquilo, em que ainda é possível
ver resquícios de comunidade rural, onde é possível ver carros de bois na rua, um
pescador arrumando uma rede de pesca na calçada, aquela conversa sem fim na
porta de casa no final da tarde... essas coisas de interior, apesar daqui ser praia”
(Cristiane Alecrim – Ex-secretária de turismo, 04/2013).

E ainda:
“A arquitetura puxa muito para o rústico, usa-se muito palha, taipa... o que acaba
sendo um agrado aos nativos, uma forma de se dizer que gosta muito daqui”
(Cristiane Alecrim – Ex-secretária de turismo, 04/2013)
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Figura 32: Bangalôs do Clube "KauliSeadi". Acervo do autor: Paulo Filho, 04/2013.

Ao perguntarmos a Maria Estela, proprietária da pousada “Mar de Estrelas”, sobre
qual seria a imagem vendida de sua pousada aos turistas, a mesma respondeu:
“A gente vende a pousada como um espaço de sossego. Nós temos ali em baixo um
espaço em baixo do cajueiro, chamado de espaço da leitura, então a pessoa que não
quer ir à praia, senta em baixo do cajueiro e fica lá lendo. E para os amantes do
esporte, nós temos um espaço para guardarem seus equipamentos, então quando eles
vem pra Gostoso, trazem apenas a mochilinha deles, porque o material deles já está
guardado aqui. (...) temos um perfil de turista classe A, porque São Miguel do
Gostoso não é um lugar barato, Kite e Wind é preciso fazer um curso, e um curso
desses não é menos que 600 reais” (Maria Estela– empresária 03/2013)

E completou:
“Nós aprendemos muito com eles (turistas), hoje nós temos uma culinária bem
diferenciada, porque nós aprendemos a entender o que o turista quer, por exemplo,
se é um período que tem mais europeus, a gente sabe que eles gostam de comidas
grelhadas e ao forno, eles não gostam de comer nada gorduroso. Até o café da
manhã é direcionado para o público que a gente tem. No período do verão, eles
adoram as nossas frutas, não coloque maça, uva... eles não querem, eles gostam de
melancia, mamão, goiaba, melão, granola e guaraná em pó. Quando temos o pessoal
do Nordeste, muitos não praticam esportes, então nós entramos com doces pela
manhã, tortas, uma quantidade maior de bolos e salgados” (Maria Estela–
empresária, 03/2013)

Atuando sobre esta mesma lógica, há também na localidade alguns museus que
foram criados por donos de pousadas e bares maiores, o mais famoso deles e que inclusive faz
parte do roteiro turístico de São Miguel do Gostoso, é o Museu “Casa de Taipa”, da pousada
que recebe o mesmo nome. Este pequeno museu é uma réplica das antigas casas encontradas
na localidade em um passado não muito distante e que evoca mais uma vez a imagem de uma
comunidade rural à beira mar:
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“São Miguel do Gostoso é um abraço do sertão com o mar. E o museu reflete bem
isso, é uma réplica fiel às casas que aqui existiam, eram nessas casas que as pessoas
daqui viviam. Tudo que você encontrar nela foi doado pelos próprios moradores, até
mesmo as telhas”. (Ruy Mazurek – empresário, 01/2014)

Figura 33: Ruy Mazurek apresentando o museu (privado) "Casa de Taipa". Acervo do autor: Paulo Filho,
01/2014.

Finalmente neste plano, chegamos ao nível de representação criada e comprada pelos
próprios turistas, expressos nos relatos de Sandra e Célia, amigas e turistas paulistanas que
visitavam São Miguel do Gostoso pela primeira vez:
“Alguns familiares meus já haviam visitado, mas eu infelizmente não conhecia.
Estou gostando de tudo, mas o que mais gostei foi da Praia do Tourinhos, tem um
visual maravilhoso, uma paisagem natural quase intocada”. (Célia – empresária,
01/2014)
“Foi a Célia que me chamou, há tempos nós tínhamos a ideia de uma viagem juntas.
Daí ela sugeriu São Miguel do Gostoso, porque enfim, os familiares já tinham
visitado. Quando eu encarei mesmo que era hora de tirar férias, a primeira coisa que
fiz foi procurar saber um pouco mais sobre o local. E pelo que vi nos sites, daqui
como um local bem tranquilo e de ricas belezas naturais, eu gostei e aí viemos pra cá
passar esta semana”. (Sandra – funcionário público, 01/2014)

As falas presentes nesta sessão informam a imagem criada sobre o local e sobre seus
meios de circulação (através dos meios de comunicação, mais notadamente pela internet). A
partir desta imagem, é possível inferir que São Miguel do Gostoso enquanto mercadoria
turística é rotulada como um espaço de descanso e de contemplação da paisagem natural. Tal
imagem (como mostrarei no final deste artigo) alimentou na população local um discurso
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ambientalista e reverberou em ações de cunho político-social em favor da conservação da
natureza.
4.4. NATIVOS E TURISTAS
Neste campo de relações proporcionado pelas práticas turísticas, surgem alguns
sujeitos sociais que se assemelham aos tipos ideais weberianos, fruto da necessidade tanto dos
visitantes como dos moradores locais em classificar e assimilar uns aos outros, como informa
Santana:
Normalmente, com o aumento dos visitantes e o abismo que se abre entre anfitrião e
convidado, produz-se um processo de desumanização, de forma que os residentes
consideram os visitantes um recurso ou um incômodo, e não pessoas. Ele ou ela são
anônimos e podem ser substituídos por outro turista, e os estereótipos são aplicados
sem os fatores corretivos que normalmente são levados em conta nas primeiras fases
do desenvolvimento turístico. Ou seja, os estereótipos empregam-se virtual e
automaticamente por ambas as partes da relação. Para os primeiros, as forças lúdicas
e os desejos de lazer assumem um papel preponderante sobre suas necessidades
correntes. A generalização desse fato legitima os modos de interação desenhados
para capitalizar a relação. O residente, que precisa classificar os indivíduos (ao
menos como próprios, estranhos e estrangeiros), assume tais estereótipos como guia
para os encontros interpessoais, enaltecendo a autoimagem diante da avaliação
positiva ou negativa dos modelos de comportamento e, em menor número, as
qualidades pessoais desses “outros generalizados”. (2009, pg. 156-157)

Em São Miguel do Gostoso observamos a existência de três categorias
classificatórias em uso: Nativos, Pessoas de Fora e Turistas.
Nativo é uma categoria muito reforçada a partir do contexto turístico, ou seja, é uma
condição social que se cria a partir na necessidade de diferenciação daqueles que não
nasceram em determinado lugar. No contexto desta pesquisa, esta categoria ou tipo, é
formado pelos moradores que nasceram em São Miguel do Gostoso, e formam a base da
população local.
Dentro de uma categoria mais geral – Morador – encontram-se duas categorias:
Nativo, e a categoria Pessoas de Fora. Esta ultima é formada por aqueles que não nasceram
em São Miguel do Gostoso, mas que passaram a residir na localidade. Apresenta uma parte
significativa da população local, e é em grande parte constituída por pessoas que possuem
casas de veraneio no local e por ex-turistas que deixaram de pertencer a esta categoria quando
passaram morar na localidade.
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Os Moradores (Nativos e Pessoas de Fora) identificam dois tipos de turistas: o
turista nacional que localmente, por vezes, são chamados de Paulistada – em uma clara
indicação sobre a principal origem dos turistas brasileiros. Enquanto os turistas de outras
nacionalidades são chamados de Gringos.
Em São Miguel do Gostoso, os principais fluxos turísticos ocorrem entre os meses de
Novembro e Fevereiro, chamado pelos locais de “alta estação”. E na metade do ano, nos
meses de Junho e Julho, período este que informa as férias escolares e de outras instituições.
No período da “alta estação”, é maior o contingente de turistas estrangeiros (Gringos), sendo
eles principalmente de origem europeia (Alemães, Espanhóis, Franceses, Italianos,
Portugueses), eles vêm em busca dos “melhores ventos” do ano, e costumam ficar hospedados
nas pousadas próximas à Ponta do Santo Cristo e do Cardeiro, ou nos bangalôs dos clubes34
de Kitesurf e Windsurf. Entre os meses de Junho e Julho, bem como na “baixa estação”, os
turistas brasileiros são preponderantes, sendo maior o contingente de Paulistas, Mineiros,
Brasilienses e da região sul:
“De Novembro a Fevereiro o maior público é de estrangeiros, principalmente
Alemães, Italianos, Austríacos e Russos. Eles procuram o esporte, eles vêm pra cá
pelas operadoras do turismo pra fazer esporte, tanto Kite como Wind. Fora deste
período vem muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro... são aquelas pessoas que não
buscam o esporte, eles vêm a procura de sossego. De Natal vem pouca gente, porque
o natalense acha Gostoso longe, então eles preferem ficar no máximo até Muriú”
(Maria Estela– empresária, 03/2013)

As relações entre turistas (estrangeiros e brasileiros) e nativos costumam ser
superficiais ou limitadas à prestação de serviços. Desta forma, aqueles que costumam
estabelecer maior relação com os visitantes do local são os mediadores do turismo: donos de
pousadas, de agências e os nativos que trabalham dentro destas estruturas de mediação.
Apesar disto, a relação entre turistas e moradores nem sempre é livre de conflitos, os
mais notórios são aqueles que dizem respeito aos espaços. Como dito antes, a Praia do
Maceió é um tradicional centro pesqueiro – que até mesmo os mediadores incorporaram ao
marketing turístico sobre o local –, São muitos os pontos de sociabilidades de pescadores
nesta praia, também espaço para a comemoração, desde a origem da vila, do carnaval e da
festa de São Pedro, festividades de grande significado cultural para os pescadores nativos.
Com o passar dos anos a festividade e instrumentos de sonoridade elevada foram
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Há três clubes de Kitesurf e Windsurf: “Kauliseadi”, “Dr, Wind” e “Escola Gostoso”.
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incorporados ao encontro. Disto resulta o conflito um dos principais conflitos entre nativos e
turistas, como evidencia o relato abaixo:
A gente sempre se reuniu aqui, e é claro que como a gente não se diverte sempre,
quando tem uma festa a gente quer aproveitar até o dia nascer. Mas aí proibiram por
causa das reclamações de Emanuel (Neri) e da pousada “Só Alegria”, dizendo eles
que tá incomodando os hospedes deles. (Interlocutor W – pescador, 09/2014)

Hoje na praia encontram-se também algumas pousadas (entre elas a pousada dos
Ponteiros de Emanuel Neri) que transmitem e vendem a imagem de espaços de tranquilidade
e descanso. Naturalmente, as festas realizadas pelos pescadores rompem com a imagem
pretendida por essas pousadas e reverbera em conflitos.
4.5. BONS CASOS PARA PENSAR
A partir das principais mudanças informadas pelos interlocutores desta pesquisa
como ligadas e engendradas pelo turismo, apresentamos agora quatro cenas que julgamos
exemplares para refletir sobre estas mudanças. Começamos por retomar uma cena que
descrevemos brevemente na introdução desta dissertação (Os ventos que nos levaram a
Gostoso) quando tratávamos sobre as relações afetivas-sexuais entre nativos e turistas:
Neste final de tarde, depois de termos nos encontrado com a Carol (Ana Carolina
Shell) na Secretaria de Turismo, fomos até uma farmácia ali perto colocar créditos no
aparelho celular. Neste dia estávamos vestidos de forma semelhante a que é possível
observar entre muitos turistas: chapéu Panamá, óculos escuros, camisa de botão,
bermuda e, exclusivamente neste dia, chinelos. Na entrada da farmácia havia um
grupo formado por seis moças que aparentavam ter entre 15 a 20 anos de idade. Ao
nos aproximarmos, notamos que nos observavam indiscretamente e conversavam
baixo entre si, apesar de não entendermos o conteúdo, percebemos que se referiam a
nós. Enquanto aguardávamos atendimento, notamos que duas delas se aproximavam,
nos segundos seguintes, a moça do balcão perguntou sobre o que nós desejávamos e
ao responder-lhe, notamos que as duas moças recuaram e ao retornarem para as
outras quatro que esperavam na porta, deixaram escapar alto suficiente para quem
estava na farmácia escutar: “Ah, ele não é ‘gringo’”. (Diário de Campo, 11/ 2013)
Após sermos incialmente confundidos como “gringos” por um grupo de garotas em
uma farmácia, situação esta que evidenciava um claro interesse destas, não por atributos
pessoais, mas por alguma qualidade inerente ao fato de aparentemente sermos um turista
estrangeiro, ficamos realmente interessados sobre o assunto do qual procuramos nos informar
em oportunidades posteriores.
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A partir do turismo, mesmo com um contato a maioria das vezes superficial, novas
configurações de relacionamentos surgem em São Miguel do Gostoso. Conhecemos algumas
mulheres que mantem algum tipo de relação com turistas – seja de caráter provisório ou
estável – mas por ser um assunto extremamente incômodo para as famílias locais, nenhuma
delas tratou sobre o assunto diretamente, menos ainda através de entrevistas.
Localmente, este tipo de relação é quase sempre vinculado ao interesse financeiro
por parte das mulheres, ou como forma de exploração da pobreza destas mulheres pelos
turistas. Como visto nos próximos relatos:
“Aqui tem muito disso (relacionamento entre mulheres nativas e turistas),
geralmente são as meninas mais novas e pobres. Tem meninas que ficam cercando
os turistas, as vezes contam até com a apoio da mãe, do pai. A maioria é muito
pobre, procuram o turista pelo dinheiro mesmo”. (Agenilsson – funcionário público,
01/2014)

O depoimento do pescador José (“Zé”) colabora com informação acima:
“As pessoas que ficam falando que é exploração, que é crime e que não é certo.
Culpam o turismo por isso, mas eu não acho isso. Veja bem, se um cara desses
abusa da minha filha, pega a menina sem o desejo dela, aí sim tá errado. Mas aqui é
o contrário, as mulheres ficam se insinuando para os turistas, são elas que procuram.
Como pode ser errado?” (“Zé” – pescador, 11/2013)

Esta dissertação não pode avançar sobre este aspecto, mas pode a partir dos diálogos,
perceber que apesar de ser um fato que localmente se sabe da existência, é de bom tom não
falar sobre. As relações desta natureza, apesar de alguns casos terem reverberado em relações
consideradas mais sólidas, quase sempre são elevadas ao caráter da exploração e de interesses
financeiros. Segundo Trindade (2009):
Os estereótipos da puta e do turista sexual são, a todo o momento, trazidos para
ilustrar e taxar esses relacionamentos binacionais, e, devido à sua ampla
disseminação, estes arranjos tornaram-se alvo de discriminação e seus parceiros
passaram a sofrer com o repúdio quase unânime da sociedade, que é incentivado e se
embasa em campanhas de tom xenófobo que são desenvolvidas pelas autoridades
locais e nacionais, as quais ilegalmente tentam condenar esses estrangeiros por um
crime que não existe na legislação brasileira: consumir “serviços” sexuais em
contexto de viagem com mulheres que tenham mais de 18 anos. (pg.16)

A segunda cena que apresento diz respeito à crescente onda de assaltos e de crimes
referentes ao uso disseminado de substâncias psicoativas, que localmente são associados ao
turismo. Certa vez, em visita à Isabel Neri, percebemos que seu portão, que nas outras
oportunidades encontrava-se sempre aberto, estava nesta ocasião fechado. Ao nos
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identificarmos, entramos e ao sermos recebido por Isabel, ela nos informou que o portão
estava fechado devido aos últimos assaltos que haviam ocorrido na localidade.
“São Miguel do Gostoso tá tão diferente, tá ficando muito perigoso. Dia sim, dia não
a gente fica sabendo de algum assalto. Ontem mesmo teve um aí no supermercado
vizinho” (Isabel Neri – aposentada 04/2013)

Em várias outras oportunidades em que estivemos na cidade, tomamos conhecimento
de algum assalto ou roubo, como, por exemplo, a tentativa frustrada de roubo na madrugada
de 04 de Dezembro de 2013 à uma agência do Banco do Brasil. Apesar de afirmarem que não
há uma relação direta entre estes acontecimentos e as práticas turísticas, a maioria da
população acredita que o desenvolvimento econômico do município traz consigo a
visibilidade negativa:
“Todas as cidades hoje em dia são perigosas, o problema da insegurança é geral.
Mas você sabe que onde tem turismo tem mais visibilidade, tem mais dinheiro, é o
que pensam”. (Agenilsson – funcionário público, 11/2013)

No que tange ao uso crescente de substâncias psicoativas na localidade, a ligação
feita com o turismo é mais direta:
“Outro dia os gringo me pediram pra levar até um lugar onde vende estas coisas
(drogas), mas eu não sei não... só sei que é perto da entrada (da cidade). Ainda bem
que eu não fui, no meio do caminho a polícia parou eles, com os gringo tudo doido...
Aqui antes não tinha destas coisas, é de um tempo pra cá. Você sabe, os gringo gosta
disso, então vem gente de fora, de Natal pra vender estas coisas aqui”. (“Pelé” –
funcionário público, 02/2011)

No relato acima aparece o termo “gente de fora”, mas nesta situação para informar
sobre a figura de um “outro”, desconhecido que segundo as descrições não possui relações na
cidade, exceto pelo fornecimento de “drogas” à algumas pessoas da localidade para
abastecerem o consumo dos turistas:
É gente de fora, não é daqui não. Eles deixam com algumas pessoas daqui pra
venderem. A maioria são adolescentes, a gente sabe quem são, todos menores de
idade que é pra não ser preso. Se aproveitam das necessidades, você sabe né?
Adolescente gosta de ter um tênis bom, uma roupa boa, de ter dinheiro pra ir às
festas. Aí escolhem esse caminho. (Agenilsson – funcionário público, 11/2013)

E também:
“Quem gosta destas coisas são os gringos, são tudo “maconheiro”. Outro dia
pegaram um monte na Pousada Só Alegria, todos fumando maconha”. E você acha
que é escondido? Não é não, andam por aí na cidade e na praia fumando”. (José
(“Zé”) – pescador, 09/2014)
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Outra cena que apresentamos, diz respeito à elevação do custo de vida local e das
correntes reclamações e embates em relação aos valores de bens e serviços em São Miguel do
Gostoso. Ao longo de nossa permanência na cidade pudemos experimentar a oscilação de
preços (normalmente já elevados) entre os períodos de alta e baixa estação. Mas retomando a
cena, essa ocorreu no “Bar do Tico” quando paramos em um fim de tarde para fazermos
anotações no caderno de campo. Nesta ocasião, houve uma pequena discussão entre o dono
do bar (“Tico”) e um morador que alegava que o preço estava alto e que “Tico” deveria
oferecer duas opções de preços, uma para os turistas e outro para os moradores. “Tico” na
presença de alguns turistas que estavam no bar desaprovou a ideia, informando que o
tratamento tem que ser o mesmo para todos.
Esta é uma questão latente em São Miguel do Gostoso, muitos moradores nos
relataram o fato de comprarem suas “feiras” em Natal, pois apesar da despesa com o
deslocamento, ainda sim era mais vantajoso.
“Aqui tudo é tabelado pelo preço que os turistas podem pagar. E quem se ferra? Os
nativos!” (Agenilsson – funcionário público, 01/2014)

Por fim, a cena que remete à relação entre os turistas e os itens da cultura material,
como por exemplo, o artesanato local. Uma das interlocutoras desta pesquisa, Maria José,
artesã de São Miguel do Gostoso, havia nos convidado para um desfile que anualmente
costuma fazer de suas peças. Todavia, Maria José não nos informara a data (na ocasião do
convite não havia definido a data) e no mês de Novembro quando nos encontrávamos na
cidade, fomos ao seu encontro para saber sobre o desfile. Ao chegarmos ao estabelecimento
de Maria, a mesma nos informou que havia se passado uma semana desde o desfile. A mesma
aparentava uma certa frustação ao tratar do assunto, e por algum motivo achou pertinente
tratar comigo. Maria nos falou que ao contrário dos anos anteriores, o desfile não havia saído
como esperado, pois ela privilegiou com convites os moradores “nativos”, no entanto poucos
apareceram. Maria informou ainda que havia ficado convencida que nos anos seguintes
deveria convidar somente os turistas:
“Os nativos não dão a mínima pro nosso trabalho. Já os turistas eles prestigiam, eles
valorizam. As poucas pessoas que foram ao desfile eram turistas, se houvesse
convidado mais, teria ido mais com certeza. A gente vê que eles valorizam o nosso
trabalho daqui mesmo, eles compram um chapéu ou camisa e já saem vestidos”.
(Maria José – artesã, 11/2013)
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Esta situação descrita revela umas das consequências positivas que assume o turismo
em São Miguel do Gostoso. Revela a valorização de certos costumes e práticas sociais por
aqueles que visitam a localidade. Revelam arranjos que vão além das relações econômicas.
Nesta esteira, veremos no subcapítulo a seguir outras situações que contribuem pra este relato.
Por fim, as “cenas” aqui apresentadas servem como situações para compreender que
o turismo, assim como outros tantos fenômenos sociais, pode engendrar impactos positivos e
negativos. São também cenas que revelam as faces locais de um processo global.
4.6. MUDANÇAS SOCIAIS E PERCEPÇÕES
Podemos comparar a evolução da cidade como o desenvolvimento de um ser. Tudo
começa com um pequeno feto que vai se desenvolvendo até tornar-se um bebê. A
partir de um tempo, esse ser sente necessidade de se libertar do ventre da mãe e
respirar por si próprio. Ele nasce e desperta para o mundo. Esse bebê torna-se uma
criança e, com a ajuda dos pais (que somos nós) aprende a viver e a caminhar com
as próprias pernas, entra na puberdade e se torna um adolescente. É nesta fase, em
que se encontra São Miguel do Gostoso, que ele começa a se descobrir e mostrar
todo o potencial que tem. É justamente agora que as pessoas passam a percebê-lo e
tentam explorá-lo de as formas, cabendo aos pais protegê-lo das coisas ruins e
mostrar as coisas boas para que tenha um futuro brilhante. (Guajirú, publicação do
Espaço Tear, ano 1, 2008)

O turismo foi antes de tudo uma aposta individual em São Miguel do Gostoso, como
o foi em muitas outras localidades que não avançaram com este projeto. Com a insistência de
alguns atores, este foi por fim adotado pela gestão municipal como mecanismo necessário
para o desenvolvimento de um município recém elevado a esta condição. O projeto logrou
êxito, uma vez que, o município é hoje a terceiro destino turístico do Rio Grande do Norte.
Mas a que custo? As mudanças sociais engendradas pelo turismo foram o pano de fundo desta
dissertação. Estivemos sempre interessados em apresentar o que mudou com a inserção da
atividade na localidade aqui referenciada e como estas mudanças são percebidas localmente.
A mais evidente mudança está no plano físico, na configuração socioespacial e no
reordenamento dos espaços para que se adequem à imagem vendida sobre a localidade. Dessa
forma, empenham-se na construção de um espaço agradável aos novos visitantes, visível, por
exemplo, na preocupação com a limpeza das vias públicas:
É notável por toda região a presença de depósitos de lixos e frases que
conscientizam a população a preservar o meio ambiente, da mesma forma, nos
parece que os moradores assimilaram a proposta municipal, contribuindo na
preservação do meio que residem (...) tais atitudes transformam a vila, em um lugar
atrativo aos turistas, graças ao meio natural que dispõem e preservam (BEZERRA,
2009, pg.30)
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Figura 34: Placa que informar sobre a necessidade de manter a localidade limpa. Acervo do autor: Paulo Filho,
09/2013.

4.6.1. A “MERCANTILIZAÇÃO” DA TERRA
Uma das consequências imediatas proporcionadas pela a adoção de práticas turísticas
nas localidades receptoras é o processo de mercantilização da terra e de alguns objetos
inicialmente não pensados como mercadoria, mas que a partir do turismo tornam-se souvenirs
para os turistas.
Em São Miguel do Gostoso não foi diferente, nesta localidade a relação inicial com a
terra não era a mesma que observada nas grandes cidades, segundo os moradores, as primeiras
famílias adquiriram suas terras sem realizar qualquer transação econômica por elas. Havia
terra em abundância e o que marcava a propriedade sobre esta era o seu usufruto em
atividades produtivas, como por exemplo, a criação de animais e o roçado. Até o final dos
anos 1980 era possível se estabelecer na localidade sem necessariamente pagar por uma
extensão de terra, desde que, claro, esta não estivesse sendo utilizada por outros. O mesmo
fenômeno foi observado por Miller (2002) na comunidade de pescadores de Barra de
Tabatinga.
É nos anos 1990 como o inicio efetivo da atividade turística na localidade e com o
consequente interesse de turistas por uma extensão de terra – preferencialmente o mais
próximo possível do mar – que ela se transforma em uma mercadoria. A promoção da terra ao
estágio de mercadoria, Appadurai (2008) definiu como mercantilização ou situação
mercantil:
Proponho que a situação mercantil na vida social de qualquer “coisa” seja definida
como a situação em que sua trocabilidade (passada, presente ou futura) por alguma
outra coisa constitui seu traço social relevante. Ademais, a situação mercantil, assim
definida, pode ser decomposta em: (1) a fase mercantil da vida social de qualquer
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coisa; (2) a candidatura de qualquer coisa ao estado de mercadoria; (3) o contexto
mercantil em qualquer coisa pode ser alocada. (pg. 27)

E ainda:
(...) o contexto mercantil se refere à variedade de arenas sociais, no interior de ou
entre unidades culturais, que ajuda a estabelecer o vínculo entre a candidatura de
uma coisa ao estado de mercadoria e a fase mercantil de sua carreira. (...)
Negociações com estrangeiros podem produzir contextos para a mercantilização de
coisas que noutras ocasiões estariam protegidas da mercantilização. (pg. 29)

Seguindo Appadurai (2008) é possível ainda classificar esta passagem peculiar da
terra ao estado de mercadoria como desvio, que segundo autor, identifica as coisas postas no
estado de mercadoria, embora em sua origem, estivessem protegidas de tal condição.
Dadas novas configurações socioespaciais suscitadas pelo turismo, alguns moradores
adotaram como estratégia a venda de apenas uma parte de seus terrenos na/e próximos da
praia, justamente a parte considerada menos importante para os nativos e mais importante
para os turistas, e investiram o valor arrecadado neste processo na abertura de pequenos
estabelecimentos comerciais que, em sua maioria, integram-se ao mercado turístico local:
“Quem não venderia um pedaço do terreno que nem comprou, por 100 mil ou 200
mil? Porque todo mundo de São Miguel tomou posse, não compraram nada. E tem
mais, os gringos só querem a parte da praia, Eles pagam 100, 200 mil pra construir
onde antes ficava os nossos quintais” ("Pelé" – funcionário público, 02/2011).

Também relacionado aos novos arranjos espaciais, temos o deslocamento de parte da
população local que antes residia próximo às praias, mas que desde as primeiras modificações
urbanísticas aliadas a especulação imobiliária ainda em vigor (BEZERRA, 2009). Existe uma
política de interiorização do município e a expansão de sua zona urbana. Seguem os relatos:
“Muitos venderam a casa, na verdade venderam o canto, porque a casa era muito
fraquinha... e aqui desenvolveu muito o trabalho, muita gente hoje trabalha na área
do turismo” (Raimundo Venâncio – pescador aposentado, 03/2013)

O depoimento de Maria Estela sobre este aspecto também é bastante significativo:
“Muitos venderam suas casas na avenida principal e pegaram um bom dinheiro, que
ninguém foi bobo de vender barato, nunca existiu venda barata aqui, e fizeram suas
casas mais pra dentro, se você andar mais pra dentro, você verá as casas deles, muito
boas” (Maria Estela– empresária, 03/2013)

O fato de ser São Miguel uma comunidade aberta, isso implica em uma relação
diferente com a posse da terra nesta localidade. Sobre este tipo de relação, informa Wolf
(2003, pg. 133): “a propriedade da terra é geralmente privada. A decisão a favor de mudanças
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pode ser tomada por famílias individuais. A propriedade pode ser hipotecada ou empenhada
em troca de capital”.
4.6.2. O SOLAPAMENTO DAS ECONOMIAS TRADICIONAIS
Todavia, faz-se necessário alertar que aquilo que pode ser entendido como uma
estratégia frente à especulação, reverberou em implicações negativas em contextos
semelhantes observados por Diegues (1983), notadamente para aqueles que vivem da pesca
artesanal. Nos casos observados pelo autor, a venda da terra herdada dos antepassados, foi
mais um fator responsável pela "estrangulação" da pequena pesca:
A venda da posse significa, em geral, o afastamento da praia e a migração para a
cidade. Ali, o pequeno pescador passa a reforçar o contingente sempre crescente dos
subempregados que vivem de pequenos serviços aos turistas, ou a comprar uma
baleeira motorizada, com a qual passa a viver exclusivamente da pesca. (DIEGUES,
1983, pg.165)

A adoção de práticas turísticas em algumas comunidades, como as observadas por
Furtado (1987) no Pará, também fez surgir na comunidade receptora, novas necessidades:
Com as facilidades de abertura para o macro-mundo, a dependência dos habitantes
locais, do micro-mundo natural e imediato passou a ser partilhado com esse mundo
de fora. Bens, valores, e atitudes, do mundo urbano que se tornou mais próximo dos
pescadores, refletiram-se no seu comportamento e criaram novas necessidades.
(FURTADO; 1987, pg. 324)

O turismo também proporciona o surgimento de outras atividades econômicas e
anuncia a transformação na ideologia da comunidade local, notadamente para os pescadores
artesanais, que por efeito adaptativo haviam se transformado em homens independentes, mas
que diante deste novo contexto, os que não tiveram a mesma sorte no reinvestimento da venda
dos seus imóveis, passam a trabalhar como assalariados em pousadas da cidade, assim como
suas mulheres e filhos, fenômeno já observado na Paraíba por Maldonado (1986) e também
por Miller (2002) na Barra de Tabatinga/RN.
“Eu antes trabalhava na pesca, mas a pesca é muito incerta, hoje é difícil viver só da
pesca. Eu pesco agora pra complementar na renda, mas a maior parte do ano eu
trabalho na construção civil. Tem sempre alguma pousada ou condomínio sendo
construído por aqui, ou reforma pra fazer nas que já existem” (Naldo – pescador e
pedreiro, 09/2013)

Segundo Diegues (1983) o surgimento de outras atividades econômicas é um dos
principais fatores que enfraquecem a pesca artesanal. Não por serem melhores ou mais
eficientes, mas por serem mais valorizadas e menos perigosas.
121

A pequena pesca é sem dúvida uma das mais afetadas pelo processo turístico em São
Miguel do Gostoso. A partir dos relatos obtidos foi possível, por exemplo, ver se desfigurar a
lógica do folclorista Câmara Cascudo (2002) de que os filhos de pescadores, pescadores
também o são. Cada vez menos estes se sentem atraídos pelo ofício dos pais, visto o seguinte
relato:
“A mocidade de hoje não quer mais pescar. Por isso que a pesca tá se acabando. Eu
também não quero que meus filhos pesquem, porque é uma profissão muito
arriscada e desvalorizada. Por isso quero que eles estudem e trabalhem com outra
coisa" (Leni – pescador, 02/2011)

O relato acima reforça a observação de Diegues (1983) sobre o comprometimento da
reprodução social da atividade pesqueira em contextos como o observado neste estudo:
A reposição da força de trabalho constitui, sem dúvida, o ponto de estrangulamento
da pequena pesca, na medida em que os filhos agora raramente se integram na
pequena pesca, preferindo empregos urbanos que os afastam gradativamente da
praia. (pg.165)

Como observado pelo autor, é consequência imediata a dificuldade de reposição de
força de trabalho para atividade, um dos fatores a colaborar com o processo de crise da pesca
artesanal. No caso etnográfico aqui apresentado, devido à inserção da nova geração em outras
atividades advindas do turismo, os jovens da localidade preferem trabalhar na construção
civil, em pousadas, bares, restaurantes e lojas, a terem que enfrentar as dificuldades e perigos
do oficio dos pais.
4.6.3. OS SOUVENIRS TURÍSTICOS
Outro exemplo de desvios de mercadoria de suas rotas originais que observamos em
São Miguel do Gostoso diz respeito aos objetos de uso cotidiano dos nativos, tais como:
vestuário e ferramentas de trabalho – principalmente os ligados ao universo da pesca – que se
transformaram em souvenirs turísticos, ou como preferem os nativos, “artesanato local”.
Uma área de grande abrangência é a que tem sido chamada de arte turística, em que
objetos produzidos para usos estéticos, cerimoniais ou suntuário em que pequenas
comunidades de contato direto são transformados cultural, econômico e socialmente
pelos gostos, mercados e ideologias de economias maiores. (APPADURAI, 2008;
pg. 43).

O interesse dos turistas por objetos nativos de uso cotidiano expressam a imagem
exótica construída sobre o lugar visitado, e se apresenta como prova material da experiência
vivida no ritual de consumo da viagem turística.
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Embora os fenômenos discutidos sob esses rótulos incluam uma desconcertante
gama de objetos, como observa Graburn em seu ensaio introdutório, eles compõe
talvez o melhor exemplo das diversidades entre produtores e consumidores em
gosto, compreensão e uso. No lado do produtor, podem-se ver tradições de
fabricação (novamente seguindo Munn) mudando em reação a imposições
comerciais e estéticas ou a ímpetos de escalas mais largas e, algumas vezes, a
consumidores distantes. No lado do consumidor, há souvenirs, lembranças,
raridades, coleções, objetos de exposição, assim como a competição por status, a
perícia e o comércio em que permanecem. (...) em ambos os casos, a arte turística
constitui um trafego de mercadorias especial, em que as identidades grupais de
produtores são emblemas para as políticas de status dos consumidores.
(APPADURAI, 2008; pg. 67)

A relação entre os turistas e as produtoras dos itens de cultura material produzidos
em São Miguel do Gostoso pode ser observada no exemplo etnográfico da artesã local Maria
José (dona da loja de artesanato Maria Maré), já abordado nesta dissertação. O citado
exemplo sinaliza para o expressivo engajamento das mulheres da localidade em atividades
ligadas ao turismo. Não há dados oficiais sobre o perfil dos trabalhadores do setor turístico de
São Miguel do Gostoso, mas é notória a predominância feminina nos cargos ligados a este
setor. Muitas das que não estão trabalhando no setor de serviços, ainda sim participam deste
mercado como artesãs, bordadeiras e produtoras de outros artefatos.
Todos os anos, novos estabelecimentos são abertos por moradores com a finalidade
de venda de artigos artesanais aos turistas. Há inclusive na comunidade do Reduto duas
associações que produzem os artesanatos vendidos nos estabelecimentos comerciais do centro
de São Miguel do Gostoso. Uma dessas associações é formada por quatro mulheres que
produzem toalhas de mesa, cortinas, roupas a partir da técnica do labirinto. Também a outra
associação é chamada de Grupo de Artesanato da Tabua (GAT). Este grupo é integrado por
sete mulheres que confeccionam peças a partir da palha da carnaúba, matéria-prima recorrente
na vegetação daquela comunidade. Sobre ambos os produtos recai a insígnia de serem
legítimos representantes da identidade local.

123

Figura 35: Maria José, artesã de São Miguel do Gostoso. Acervo do autor: Paulo Filho, 03/2013.

Nos últimos anos começou a se articular a promoção de outras formas de turismo,
além dos já explorados na localidade. Nesse escopo, surge o “turismo cultural”. Esta
modalidade de turismo tem sido promovida pelo Espaço Tear35 que entre outras frentes de
ações, tem incentivado aos jovens de São Miguel do Gostoso para a continuidade de algumas
práticas sociais que há alguns anos não encontrava vias para a reprodução, por exemplo, o
caso das danças folclóricas “Boi-de-Reis”, “Capelinha” e o “Pastoril”. Embora não se possa
fazer uma ligação direta entre a retomada destas danças com a valorização dada a elas pelos
turistas que visitam o local, é fato que o marketing turístico se apropriou delas para montar
uma imagem sobre a identidade local e passaram também a compor o cenário das práticas
turísticas locais.
Enfim, esta dissertação se orientou a ir além dos efeitos provocados pelo turismo em
São Miguel do Gostoso. A percepção, os arranjos e estratégias e o significado local sobre as
práticas turísticas também orientaram este estudo. Para tal, faz-se necessário um conceito de
mudança que não aborde as transformações observadas neste contexto de pesquisa como
sendo fruto exclusivo do devir de processos externos, ignorando a capacidade de agência dos
indivíduos. As mudanças que temos observado em São Miguel do Gostoso, são mudanças que
se definem no tempo, no espaço e são produto de interelações.
Ontologicamente falando, a sociedade como um estado constante não existe e não
pode existir. Toda a realidade social é dinâmica pura, um fluxo de mudanças com
velocidade, intensidade, ritmo e andamento variados. Não é por acaso que muitas

35

Espaço de cultura, direitos humanos e cidadania.

124

vezes falamos de ‘vida social’, talvez uma metáfora mais adequada do que a velha
imagem de um super organismo estreito e reificado (STOMPKA, 2005, pg. 17)

A percepção dos moradores locais acerca das mudanças promovidas pelo turismo na
maioria das vezes vem acompanhada da frase: “São Miguel está se modernizando”. É
interessante questionar o que localmente se entende por isso:
“Antigamente a vida era muito difícil, não tinha oportunidade de nada. A gente ou
pescava ou plantava. Não tinha dinheiro pra uma roupa nova, pra passear. Ou era
pesca ou roça, quem não podia fazer isso, tinha que sair daqui. Muitos pescadores
daqui foram pra Santos, meu marido foi pra Santos, dois filhos meus também. Hoje
tá muito melhor, tem pousada, restaurante, loja, banco, hospital. Antes se quisesse
casar tinha que ir pra Touros. Pagar uma conta tinha que ir pra Touros, aqui não
tinha nada, as ruas eramtudo de barro. (Maria das Mercês – aposentada, 02/2011)

Visto isto, percebemos que a modernidade da qual a maioria dos interlocutores
falam, diz respeito ao próprio processo de urbanização – o calçamento das ruas, a chegada de
bancos, pousadas, bares e restaurantes. Em suma, associam a modernidade a alternativas
econômicas, a expansão do comércio e ao poder de compra que aumentou nos últimos anos.
No relato acima, a interlocutora também fala a respeito das poucas oportunidades de
trabalho, fator responsável pelo numero expressivo de pessoas que deixaram São Miguel do
Gostoso no passado, em busca de trabalho e melhores condições de vida, mas que através do
crescimento econômico do município, tem retornado ao local de origem:
“Mudou a fixação das pessoas aqui no lugar, porque antes as pessoas não tinham
trabalho aqui. Com o turismo as pessoas não querem mais sair daqui. Muitas pessoas
de fora abrem seus estabelecimentos aqui, porque aqui é um lugar promissor, como
também muita gente do lugar. Ontem mesmo eu fiquei sabendo que um rapaz,
conhecido nosso, abriu um churrasquinho e que estava cheio lá. Quer dizer, antesdo
turismo ele iria abrir um churrasquinho pra quem?” (Maria Estela – empresária,
03/2013)

Sobre estes arranjos, inserção e participação dos nativos no processo turístico de São
Miguel do Gostoso, além dos já citados: engajamentos das mulheres e jovens como
funcionários de estabelecimentos com natureza turística e dos homens na construção civil e na
prestação de serviços; das associações de artesãos e a atuação dos jovens na retomada das
danças folclóricas como um atrativo turístico; há também a recentemente abertura da
“Gostoso Ecotur” uma agência de turismo orientada pelas práticas turísticas atreladas à
sustentabilidade.
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4.6.4. MAS O QUE QUEREM OS NATIVOS? O TURISMO E O DISCURSO
AMBIENTALISTA
Como mostramos no terceiro capítulo desta dissertação, turismo e consumo estão
intimamente ligados, sendo o primeiro uma das consequências do segundo. Esta relação está
expressa desde a origem de ambos, principalmente sobre a noção construída sobre eles –
como algo que representa o supérfluo, o excedente, e etimologicamente, exaurir/esgotar – o
que levou o estudo de ambos à indiferença pelas Ciências Sociais e a Antropologia.
É justamente sobre esta noção construída e reificada sobre o consumo, que o
transformou em uma preocupação nas sociedades e culturas de consumo a partir de meados
do século XX, com maior ênfase no final da década de 1990, quando um conjunto
significativo de ações foi posto em prática visando controlar os hábitos de consumo:
Embora muitas vezes se inspirasse em antigas críticas ao estilo de vida industrial e
urbano elaboradas pelo movimento contracultura da década de 60, este enfoque que
identifica a ideologia do consumismo, base do modelo capitalista, como um dos
pilares da atual crise ambiental, foi atualizado e resignificado, estando hoje mais
preso à gestão do consumo. (PORTILHO, 2005; pg. 110)

Semelhantemente, o turista é visto como um consumidor irresponsável capaz de por
em risco o ambiente que visita através de seus hábitos de consumo. Paradoxalmente, um
discurso calcado em uma preocupação ambientalista tem sido formulado pelos nativos de São
Miguel do Gostoso sobre o tipo de turismo que desejam e permitem explorar na localidade.
Tal discurso foi capaz de reverberar na criação de um plano diretor em 2008 que regulamenta
os padrões e limites das construções na costa e impede que sejam erguidas em áreas
consideradas de preservação. Pretendem também a conservação de espaços considerados
vitais para o ofício da pesca artesanal.

Figura 36: campanha de conscientização para o não uso de veículos nas praias. Fonte: Revista Guajirú (2012).
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As preocupações ambientais dos nativos também fomentaram a criação de ongs e de
uma agência de turismo ecológico, o Gostoso Ecotur, que tem como mote o incentivo de
práticas turísticas “sustentáveis”.
A “Gostoso Ecotur” é gerida pelos jovens nativos da localidade que participam das
ações da ong. AMJUS. Ela oferece 04 tipos de roteiros de cicloturismo, trilhas, caminhadas e
city tour cultural. Os pacotes são acompanhados por jovens guias que fornecem aos visitantes
informações históricas, culturais da cidade e promovem a educação ambiental, informando
sobre a fauna e a flora local. Os produtos construídos foram batizados pelos jovens com
nomes alusão ao nome da cidade: “Gostosão”, “Gostosinho”, “Mais que Gostoso” e “City
tour Gostoso!”.

Figura 37: Quadro esquemático da orla de São Miguel do Gostoso informando os roteiros oferecidos pela
"Gostoso Ecotur". Acervo do autor: Paulo Filho, 01/2014.

Esta pesquisa tem conseguido evidenciar que os moradores de São Miguel do
Gostoso não apenas conseguem detectar as mudanças positivas que vieram com a expansão
turística na localidade, como também, percebem também as mudanças que julgam como
prejudiciais. Como pode ser visto nos relatos a seguir:
“Foi um bom investimento para a cidade... têm os dois lados, o lado bom é que traz
o trabalho, o outro lado, é que tem turistas que vem de fora usar drogas aqui”
(Raimundo Venâncio – pescador aposentado, 03/2013)
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E também:
“Eu acho que o turismo se for bem trabalhado, ele não traz tanto lado negativo,
entretanto, a gente sabe que em relação ao meio ambiente, quanto mais gente, mais
fossa e mais lixo... a cidade não é saneada, pra isso é necessário que haja todo um
trabalho em relação ao destino dos resíduos sólidos, e que o município ainda não se
empenhou nisso” (Maria Estela – empresária, 03/2013)

Demonstram certo receio com a possibilidade de ocorrer em São Miguel do Gostoso
o mesmo que em Pipa, antiga vila de pescadores, onde os espaços destinados à pesca foram
ocupados para fins turísticos e também aonde a expansão turística veio acompanhada do
aumento da criminalidade, da criação de locais de prostituição e de vendas de entorpecentes:
“Pipa é terra de ninguém, lá as pessoas dormem de dia e acordam a noite” (“Pelé –
funcionário público, 02/2011)

A fala anterior demonstra o receio do informante, de que São Miguel do Gostoso
tenha a sua rotina alterada com a instalação de boates e casas noturnas. A comparação com
Pipa é recorrente, no artigo publicado na revista “Guajirú” no ano de 2010, isto fica evidente:
Se tem uma coisa que eu não suporto é quando dizem: “Gostoso é a nova Pipa!”.
Sacanagem! Quer dizer que nós somos os próximos alvos de uma invasão
alienígena no melhor estilo Guerra dos Mundos? Os cidadãos de Gostoso ficarão
assistindo seu paraíso ser transformado em uma terra árida e estranha? Ou
simplesmente o capitalismo irá cumprir o seu papel de aniquilador de estruturas
sociais?
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na segunda-feira, 07/06/2010,
durante o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2010/2011, que o Brasil deve
começar a discutir a regulamentação da venda de terras brasileiras a estrangeiros.
“Essa é uma coisa que teremos que discutir para saber como vamos fazer para não
permitir que haja abuso da compra de terra por estrangeiros”, disse o presidente.
Talvez, como sempre, estejamos um pouquinho atrasados, se observarmos casos
como os de Pipa ou outras localidades brasileiras rateadas entre grupos
estrangeiros, sem nenhum tipo de controle, nem mesmo por parte de instâncias
governamentais poderosas como Patrimônio da União, Polícia Federal e Receita
Federal, o que demonstra o tamanho da nossa fragilidade diante da questão.
Já que o presidente Lula abriu o debate, estamos oficialmente autorizados a
fazer os nossos comentários. Se observarmos a curta história de Gostoso, vemos
que, no período entre 2000 e 2008, os imóveis situados, sobretudo, na Avenida
dos Arrecifes e Enseada das Baleias sofreram uma supervalorização causada pelo
robusto valor do Euro na época, atraindo compradores estrangeiros,
principalmente os europeus. Essa supervalorização se alastrou ao oeste, nos
terrenos da orla marítima na comunidade de Reduto e a leste do centro da cidade
nas comunidades vizinhas, de Monte Alegre e São José, pertencentes ao
município de Touros (RN). Os donos dessas propriedades logo aproveitaram a
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oportunidade promovida pela especulação imobiliária internacional para faturar.
Rapidamente a configuração das propriedades mudou e iniciou-se o troca-troca de
proprietários, girandoesses investimentos interesseiros até a crise financeira de
2009 que brecou o capital especulativo de outros países. Que legal!
O fato é que em um curto espaço de tempo as propriedades mais valorizadas
do município passaram para a mão de estrangeiros. E não só o valor dos terrenos
da orla marítima sofreu uma forte alta, mais também os das ruas paralelas e áreas
periféricas. Vale lembrar que muitas dessas operações ocorrem sem o pagamento
de nenhum único centavo de impostos aos cofres públicos, e outros tantos imóveis
nem escritura possuíam. Graças a essa feira livre de imóveis superfaturados é
possível encontrar hoje terrenos vendidos por até R$ 410,00 o metro quadrado, e
não é difícil encontrar na Av. dos Arrecifes as placas de For Sale (Vende-se),
indicando o tipo de comprador desejado.
Outro fato é que estamos sobrevivendo bem a “invasão”. O município se
beneficiou da presença de instituições como IDEMA, UFRN, CNPq e Secretaria
de Patrimônio da União (SPU), que juntamente com a Prefeitura Municipal de
São Miguel do Gostoso e a comunidade, elaboraram o Plano Diretor em dezembro
de 2008. No mesmo período, muitas famílias se mudaram para Gostoso, buscando
um estilo de vida mais tranquilo, bem como os diversos pequenos comerciantes,
proprietários de pousadas e restaurantes, que se estabeleceram de maneira séria no
município e garantem, durante todo o ano, um conjunto expressivo de serviços
frequentados não só pelos turistas, mas também pelos nativos e pessoas da região
do Mato Grande e região Metropolitana de Natal. Vale apena lembrar: Não somos
Pipa! Nem seremos!
Desta forma, tem-se evidência que o processo turístico é percebido localmente como
uma via de mão dupla que pode engendrar impactos negativos, como bem percebem os
moradores de São Miguel do Gostoso, mas que também pode contribuir para a valorização de
algumas práticas sociais locais e para vantagens que vão além das econômicas. O temor de
que São Miguel do Gostoso se torne a “próxima Pipa” é uma referência sobre o que a
população local entende como situação limite, informando o que desejam e o que não querem
com o turismo.
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CONCLUSÃO
O que teria um tradicional coletivo de pescadores do litoral do Rio Grande do Norte a
contar sobre um processo social e econômico tão importante como o turismo? Foi nesta
perspectiva que procuramos avançar neste estudo, dar um tom etnográfico a um processo que
ao longo da história da antropologia passou de uma evidente repulsa à pesquisas macrológicas
que focavam apenas os aspectos negativos do processo.
Assim, buscamos no contexto aqui abordado uma análise processual da atividade
turística, atentos às transformações sociais em escala mundial que permitiram que São Miguel
do Gostoso entrasse na rota do turismo internacional. Também buscamos na história social
local, os eventos que proporcionaram o encontro da localidade com o projeto turístico de ser
“Gostoso”.
O encontro se deu há mais de vinte anos, quando um dos seus moradores, que por si só
já incorpora a imagem do “desbravador” da terra inóspita – o velejador que fugia da
truculência das grandes cidades –, encontrou em São Miguel do Gostoso o melhor lugar para
o exílio e abriu a primeira pousada na localidade. A abertura da “Pousada do Gostoso” foi
considerada um investimento arriscado em uma pequena vila de pescadores que se via como
acanhada, simples e sem qualquer atrativo. Não sabiam os moradores do município que seria
justamente esta “simplicidade” e “tranquilidade” o que atrairia os turistas.
A iniciativa de Leonardo Godói (o “desbravador”) no final dos anos de 1990 foi um
risco, sem dúvida, mas se afinava às outras apostas que aconteciam paralelamente e que foram
propiciadas por um momento histórico em que apostar no turismo era um indicativo de
sucesso. Estamos nos referindo, claro, ao grande crescimento que teve a atividade a partir dos
anos 2000.
Do final dos anos de 1990 aos primeiros anos dos anos 2000 o turismo foi adotado
pela gestão pública de São Miguel do Gostoso como uma via para o desenvolvimento da
pequena vila de pescadores que ainda engatinhava como município. Promover o turismo se
tornou projeto político e as expectativas fomentadas, fizeram ascender às famílias que melhor
souberam articular turismo e política, os Teixeiras e os Neri.
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As primeiras mudanças se deram no plano estrutural, na organização dos espaços: ruas
alargadas, infraestrutura urbanística criada nas principais praias, “barracos” eliminados e seus
moradores deslocados da praia para os espaços que não eram do interesse turístico.
Alguns anos depois, São Miguel do Gostoso foi descoberto por um público interessado
em esportes náuticos. Os mesmos ventos que alguns historiadores dizem ter permitido o
ancorar das naus portuguesas em 1500, são hoje a fonte do deleite de kitesurfistas e
windsurfistas do mundo todo. A antiga vila de pescadores que se achava simples demais,
acanhada demais, se tornou a “Meca” destes esportes náuticos.
Nessa altura já era mundialmente conhecida e a demanda cada vez maior de turistas na
localidade exigia cada vez mais esforços dos seus moradores de criarem um espaço agradável
aos visitantes. Exigiu reordenamento dos espaços, novas modalidades de trabalho, adaptação
das rotinas locais às rotinas dos turistas. E assim, o turismo, como outros fenômenos sociais
dotado de complexidade, engendrou mudanças positivas e negativas.
E as mudanças sociais, mote desta pesquisa, não se restringem apenas à
infraestrutura local, mas também nas atividades econômicas exercidas, nas práticas sociais e
nas relações cotidianamente travadas. Para compreendermos as percepções formadas sobre o
turismo e as mudanças por ele engendradas, foi necessário adotarmos um conceito de
mudança que não abordasse as transformações observadas neste contexto como sendo fruto
exclusivo do devir de processos externos, ignorando a capacidade de agência dos indivíduos.
As mudanças observadas em São Miguel do Gostoso são mudanças que se definem no tempo,
no espaço e são produtos de inter-relações.
Constatamos que os moradores de São Migueldo Gostoso percebem as mudanças
proporcionadas pelo turismo com uma moeda ambivalente. Em geral, valorizam as práticas
turísticas pelas melhorias que estas proporcionaram: infraestrutura urbanística na cidade, ao
surgimento de novas possibilidades econômicas e por terem acesso a novas tecnologias e
informações.
Mas o surgimento de novas modalidades de trabalho, em contrapartida, contribui
para a desarticulação da pesca artesanal na localidade. Todavia, a pergunta que antes deve ser
feita é sobre o que tem sido realizado pelos órgãos competentes para que esta atividade se
reproduza adequadamente?
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No escopo destas transformações, fica evidente que a população local não assumiu
uma posição passiva no processo, não só percebem as mudanças decorrentes da atividade
turística na comunidade, como lhes atribuem valores, formam uma percepção atentas aos
aspectos positivos e negativos destas, fazendo surgir adaptações, arranjos e apropriações para
melhorarem suas condições de vida a partir do processo de turistificação. Numa prova
definitiva de que cultura é acima de tudo troca, negociação e reelaboração.
Desta forma, a pesquisa antropológica sobre o turismo neste contexto contribuiu para
a construção de um conhecimento crítico que revela a natureza dinâmica e processual deste
fenômeno, e principalmente, deu vida aos números quando fez emergir indivíduos, grupos,
relações e práticas que se interligam ao turismo em diferentes níveis.
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From: governodorn@gmail.com
To: governodorn@gmail.com
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASSECOM
RELEASE
Natal (RN), 24 de fevereiro de 2014.
Projeto de novo resort no Rio Grande do Norte é apresentado à Governadora:
A Governadora RosalbaCiarlini recebeu representantes do Pure Resorts
HotelsandResidences na tarde desta segunda-feira (24), na Governadoria. Na
ocasião, o grupo apresentou para a chefe do Executivo Estadual o projeto do novo
resort que será erguido em São Miguel do Gostoso, no litoral norte do Rio Grande do
Norte.O investimento em Natal será o segundo do Nordeste do grupo de origem
canadense. O primeiro está localizado no Delta do Parnaíba, no Piauí. De acordo
com o CEO do Pure Resorts, Alejandro Zugasti, a ideia é construir cinco resorts no
Nordeste brasileiro. Ainda segundo Zugasti, a escolha do RN para o investimento
surgiu depois de muita pesquisa de mercado, levou em conta as belezas naturais do
estado e a grande oportunidade de negócios “de um destino paradisíaco como São
Miguel do Gostoso”. No RN, o empreendimento terá 100 lotes e está na fase de
licenciamento ambiental. As obras deverão ser iniciadas em quatro meses e o prazo
para a conclusão do projeto é estimado para 30 meses.
A Governadora RosalbaCiarlini mostrou entusiasmo com o novo resort e destacou
os investimentos na área turística potiguar como a execução da Via Litorânea, que
integrará os litorais Sul e Norte do RN com outros estados nordestinos com a
Paraíba e Ceará. O projeto está inserido no RN Sustentável. Outra obra que
repercutirá no turismo do estado será a conclusão das obras do Pró-Transporte que
desafogará o trânsito na zona Norte de Natal, assim como o aeroporto Internacional
de São Gonçalo do Amarante, maior aeroporto de cargas da América Latina.
INFORMAÇÕES À IMPRENSA:
Assecom-RN: (84) 3232-5204 / 5152
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ENTREVISTA ESTRUTURADA
DADOS PESSOAIS
NOME:
IDADE:
NATURALIDADE:
ESTADO CIVIL:
NOME DO CONJUGE:
NUMERO DE FILHOS:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
EMAIL:
DADOS PROFISSIONAIS
PROFISSÃO/OCUPAÇÃO:
OUTRAS ATIVIDADES:
RENDA FAMILIAR EM R$:
PRINCIPAL FONTE DE RENDA DA FAMILIA:
PRINCIPAL FONTE DE RENDA DO MUNICIPIO:
LOCAL DO TRABALHO:
PARTICIPA DE ALGUMA COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO/COLÔNIA (QUAL)?:
INFORMAÇÕES SOCIOCULTURAIS
GRAU DE ESCOLARIDADE:
RELIGIÃO:
LAZER:
QUANTO TEMPO RESIDE EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO?:
POSSUI PROPRIEDADE NA LOCALIDADE? (EM CASO DE MAIS DE UMA, QUAL O
ESTADO/FINS DELAS):
INFORMAÇÕES SOBRE O TURISMO
QUANDO COMEÇOU O TURISMO NA LOCALIDADE?:
COMO ERA SÃO MIGUEL ANTES DO TURISMO?:
MUDANÇAS DETECTADAS EM VIRTUDE DO TURISMO (ESTRUTURA FÍSICA E
PRÁTICAS SOCIAIS)?:
QUAL A OPINIÃO SOBRE O TURISMO (FATORES POSITIVOS E FATORES
NEGATIVOS)?:
QUAIS OS ESPAÇOS DESTINADOS AO TURISMO?:
QUAIS SÃO OS TIPOS DE TURISTAS?:
QUAL SUA OPINIÃO SOBRE OS TURISTAS?
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (São Miguel do Gostoso)
Eu _________________________________________________, de forma livre e espontânea, aceito
participar da pesquisa intitulada “Aqui se faz Gostoso”: Uma etnografia do turismo em São Miguel
do Gostoso (RN), realizada na localidade de São Miguel do Gostoso, no município do mesmo nome,
Rio Grande do Norte.
Declaro que fui informado/a pelo pesquisador responsável pela investigação, Paulo Gomes de
Almeida Filho, mestrando em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social da UFRN. Estou ciente de que, após a assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido, manifesto legalmente minha anuência à participação nesta pesquisa, de modo
voluntário, embora possua liberdade de, em qualquer fase da pesquisa, retirar o meu consentimento
sem nenhuma penalização ou prejuízo.
Entendo que me é garantido o sigilo que assegure a minha privacidade e anonimato e que terei
direito à indenização diante de eventuais danos decorrentes desta pesquisa. Assim, autorizo a
pesquisadora a divulgar e publicar em eventos científicos, inclusive periódicos, os resultados
advindos desta pesquisa.
São Miguel do Gostoso, ___/___/___
_____________________________________________________________________
Assinatura do entrevistado.

TERMO DE DIVULGAÇÃO DE IMAGEM (São Miguel do Gostoso/RN)
Eu,___________________________________________________________, de forma livre e
espontânea, aceito participar da pesquisa intitulada “Aqui se faz Gostoso”: Uma etnografia do
turismo em São Miguel do Gostoso (RN), realizada na localidade de São Miguel do Gostoso, no
município do mesmo nome, no Rio Grande do Norte.
Declaro que fui informado/a pelo pesquisador responsável pela investigação, Paulo Gomes de
Almeida Filho, mestrando em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou ciente de que, após a assinatura do
termo de consentimento de uso imagem, manifesto legalmente minha anuência à participação nesta
pesquisa, de modo voluntário, embora possua liberdade de, em qualquer fase da pesquisa, retirar o
meu consentimento sem nenhuma penalização ou prejuízo.
Entendo que me é garantido o sigilo que assegure a minha privacidade e anonimato e que terei
direito à indenização diante de eventuais danos decorrentes desta pesquisa. Assim, autorizo o
pesquisador a divulgar e publicar em eventos científicos, inclusive periódicos, os resultados advindos
desta pesquisa.
São Miguel do Gostoso,___/____/______
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Figura 38: Leonardo Godoy no balcão de seu restaurante o "La Brisa". Acervo do autor: Paulo Filho, 03/2013.

Figura 39: "Pelé", ex-pescador de lagosta. Acervo do autor: Paulo Filho, 02/2011.
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Figura 40: Aldenor, ex-presidente da Colônia de Pesca Z-34. Acervo do autor: Paulo Filho, 02/2011.

Figura 41: Sede do clube de Kitesurf "KauliSeadi". Acervo do autor: Paulo Filho, 03/2013.
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